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1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 
16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o 
naročilu male vrednosti v skladu s 30a. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za
izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v 
okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper. Obseg navedenih del je razviden iz 
popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega 
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila 
predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 28.9.2012 do vključno 9.00 ure, v sprejemno
pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

                                                                                                       ŽUPAN 
                                                                                                  Boris Popovič
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2 NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila:

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 
18/11 v nadaljevanju ZJN-2),

 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 
43/2011, v nadaljevanju: ZPVPJN), 

 Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04, 47/04, 
41/04, 45/04, 62/04-odl.US, 102/04 UPB1, 92/05, 111/05-odl.US, 93/05, 120/06-
odl.US, 126/07, 108/2009)

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 
56/02, 127/06 in14/07), 

 Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011),
 Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/2010),
 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07),
 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007- v nadaljevanju ZFPPIPP),
 Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11),
 Investicijske dokumentacije,
 Priročnik organa za upravljanje za obveščanje javnosti in označevanje projektov v 

okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 – 2013,
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005),
 drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša 

javno naročilo in ostale veljavne zakonodaje,

2.1 Jezik v ponudbi

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

2.2 Objava v uradnih glasilih

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS, št. NMV2295/2012 z dne 18.09.2012.

2.3 Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila

Javno naročilo se izvaja od podpisa pogodbe, predvidoma 9 mesecev.

2.4 Pogoji za popolno ponudbo

Za formalno popolnost in pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:
 podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe,
 izpolnjene, podpisane in žigosane izjave ter obrazce (OBR-4, OBR-5, OBR-6, OBR-7, 

OBR-8, POT-REF1 in POT-REF2), ter zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
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 izpolnjen, podpisan in žigosan predračun,
 izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR ali ustrezno kavcijsko 

zavarovanje zavarovalnice v isti višini.

V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (napake pri 
seštevanju, množenju), bo ponudnik, pri katerem bo ugotovljena računska napaka pisno 
pozvan k podaji soglasja za popravo računske napake (le-ta se bo upoštevala kot komercialni 
popust.) V kolikor ponudnik v podanem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo 
računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil. Popravek računske napake 
bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN-2.

V primeru, da obstaja razlika med zneski izraženi s številkami in zneski izraženi z besedami 
bodo merodajni zneski izraženi z besedami.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi
črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana 
z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in 
podpisom svoje pooblaščene osebe.
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente. 

Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot 
nepopolno zavrne.

Projektna dokumentacija je na vpogled v sprejemni pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi 
10 v Kopru, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 
17. ure, od 19.9.2012 do 27.9.2012.

2.5 Način, kraj in rok za predložitev ponudbe

Ponudnik natisne razpisno dokumentacijo, ki je priložena objavi na portalu javnih naročil v 
PDF obliki in jo izpolni. 

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti zvezana z vrvico v celoto ali zapečatena ali 
drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, 
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata, ter da je omogočeno listanje 
tako opremljene dokumentacije.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov 
pošiljatelja. Na prednji strani mora biti označeno:

“NE ODPIRAJ! – Ponudba za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad 
rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča 
Koper,  št. 373-3/2012”.

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov: Mestna občina Koper, Samostojna 
investicijska služba, Verdijeva 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemno pisarno 
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru.
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Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika 
ali je oddana osebno do 28.09.2012 do vključno 9.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo 
naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudnik mora oddati ponudbeno dokumentacijo v pisni obliki v mapi.

2.6 Mesto, kraj  in čas odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 28.09.2012 ob 10.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom, št. 373-3/2012, z dne 
17.09.2012.

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim 
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, 
ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

2.7 Način oblikovanja ponudbene cene 

Ponudbena cena mora biti izražena v eurih.

Cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo ter predvidi potreben 
obseg, zahtevnost in organizacijo del. 

2.8 Merila 

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika 
najnižja ponudbena cena.

2.9 Finančna zavarovanja

Naročnik bo od ponudnikov zahteval:

 Bančno garancijo za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem (7.1. 
točka razpisne dokumentacije), v višini 5.000,00 EUR; ponudniki morajo navedeno 
bančno garancijo predložiti že v originalu v  ponudbeni dokumentaciji; ki mora biti 
veljavna do 28.12.2012, ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v isti višini in 
predložena v originalu.

 Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del, 
sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (7.2. točka razpisne dokumentacije), v višini 
5.000,00 EUR izbrani ponudnik jo predloži ob podpisu pogodbe. Garancija za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno 
določena. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj 
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dva meseca po preteku roka za dokončno izvedbo del (uspešna primopredaja), to je 
30.08.2013. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, 
kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati 
njena veljavnost. Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi 
njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova 
plačila podizvajalcem izročiti naročniku bančno garancijo, ki vključuje tudi zavarovanje 
ali kavcijsko zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem.

 Ponudnik mora podpisati garancijsko izjavo na podlagi 32. in 33.člena ZGO-1 v skladu s 
priloženim vzorcem (7.3. točka razpisne dokumentacije) in sicer: Ob podpisu pogodbe 
bomo dostavili naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za 
škodo. V kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegla višine pogodbene vrednosti 
za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola 
v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper bomo sklenili zavarovalno 
pogodbo za dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti. To pomeni, da bomo imeli za 
dobo 10 let zavarovano odgovornost do polne pogodbene vrednosti. Zavarovalna 
pogodba bo vinkulirana v korist naročnika.

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in kopijo zavarovalne 
pogodbe za zavarovanje odgovornosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v 
desetih   dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane 
veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kopije 
zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti. 

2.10 Podizvajalci

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del namerava dati 
v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) in navesti vse predlagane podizvajalce. V primeru 
predložitve ponudbe s podizvajalci so podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična 
številka, davčna številka in transakcijski račun) vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, –
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna in bistvena sestavina 
pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna. Naročnik za 
potrebe tega postopka javnega naročanja za podizvajalca ne šteje gospodarskega subjekta, ki 
gelede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

V tem primeru:
- se za potrebe neposredbnih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba 
in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oz. 
gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi 
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolniti obrazca 4/P in 6.

Ponudnik ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez 
predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja 
naročnika.
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Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v pogodbi.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune 
oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Izvajalec se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila 
zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 
izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je 

bil le ta zamenjan,
 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu,
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
 vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca. 

Podizvajalec mora podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna 
njegove terjatve. 

Zap. 
št.

Naziv podizvajalca Dela, ki jih bo opravljal EUR Delež %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti 
naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

2.11 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora k ponudbi predložiti pravni akt o 
skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti 
odgovornost posameznih izvajalcev in opredeliti nosilca posla. Nosilec posla tudi sklene 
pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. V pravnem 
aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi,kdo je vodilni partner, področje 
dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko 
vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti 
med partnerji v skupni ponudbi. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku 
neomejeno solidarno.

Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva 
zvarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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2.12 Ostalo

Veljavnost ponudbe

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 28.12.2012. 

Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe o izvajanju del v roku treh dni po 
prejemu čistopisa pogodbe v štirih izvodih. 

Variante ponudbe

Variante ponudbe niso dopustne.

Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku

 Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedena v Navodilih, so urejeni v vzorcu 
pogodbe. 

 Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11, ZIntPK-UPB2) je izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe dolžan 
dostaviti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede 
na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom. 

 Naročnik si pridržuje pravico zahtevati podatke o 
- ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku 
v roku osmih dni od prejema poziva. 

 Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika 
ne bodo sprejemljive.

 Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih 
stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali 
kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni 
bila sprejeta njegova ponudba. 

 Naročnik si pridržuje možnost izvedbe pogajanj.

2.13 Zahteva za pravno varstvo 

V skladu s 5. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list. 
RS, št. 43/2011, ZPVPJN) se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja 
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, 
razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji javnega je rok za 
vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. 
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Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za 
revizijo v treh delovnih dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo 
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za 
revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali 
z elektronskimi sredstvi, podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 750 EUR, če se zahtevek za 
revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacije  
oziroma en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe na transakcijski račun pri Ministrstvu za 
finance, št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom Zakona o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa 

s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih 

sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega 
odstavka 71. člena  ZPVPJN.

Pripravili:

Petar Ziraldo

Irena Kocjančič

Vodja samostojne investicijske službe
Viljan Tončič
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Izjavljamo,

da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za 
udeležbo pri oddaji javnega naročila za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad 
rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča 
Koper, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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3 OBRAZEC PONUDBE

NAZIV PONUDNIKA:

Sedež     

MATIČNA ŠTEVILKA  

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe

Telefonska številka                                                                           Številka faksa

Kontaktna oseba ponudnika in št. mobilnega telefona kontakne osebe ponudnika

Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika

CENA RAZPISANIH DEL 
Cena

Popust

Cena z vključenim popustom

Davek na dodano vrednost 20%

SKUPAJ:

(CENA Z VKLJUČENIM POPUSTOM IN 20 %DDV)

Z BESEDO:

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (ustrezno obkroži)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 

- samostojno-kot samostojen ponudnik, 
- s podizvajalci- kot samostojen ponudnik s podizvajalci, 
- skupno ponudbo –kot partner v skupini ponudnikov.

VELJAVNOST PONUDBE:
Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 28.12.2012.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z 
izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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4 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE  SPOSOBNOSTI

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev :

A. Osnovna sposobnost:
     
4.1.1. a. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09, 91/11): hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja.

b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v 
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za 
pravosodje.

4.1.2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek 
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil 
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden 
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, 
v kateri ima sedež.

4.1.3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem.

4.1.4. Da naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike 
strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.

4.1.5. Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu 
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami Republike Slovenije.

4.1.6. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te 
informacije zagotovil.

4.1.7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.

4.1.8. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. 
člena Zakona o javnem naročanju. 
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B. Poklicna sposobnost:

4.1.9. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 
trgovski register.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 

4.1.10. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega 
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi 
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. 

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 4.1.1, 4.1.2, , 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 in
4.1.8. ponudnik predloži izjavo. (OBR-4)

Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 4.1.9 in 4.1.10, ponudnik predloži izjavo. 
(OBR-4)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

4.1.11. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranega transakcijskega računa 
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki ni starejše od 30 (tridesetih) dni od dneva 
oddaje ponudb, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega 
transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko 
potrdil, kot ima računov.  

Č. Tehnična in kadrovska sposobnost

Dokazila ter listine o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, reference ter izjave 
ponudnikov: 

4.1.12. Da je bil ponudnik (nadzornik) v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen (najmanj 
dobro) pri izvedbi vsaj dveh nadzorov nad deli (ne nujno javnega naročila), ki so po 
naravi in pogojih (obalni zidovi, morski pomoli, mikropilotiranje…) podobna 
razpisanim in vredna vsak najmanj 40.000,00 EUR.

Reference mora priložiti na obrazcu (obrazec POT-REF1).

4.1.13. Odgovorni nadzornik

Da je bil odgovorni nadzornik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) 
pri izvedbi vsaj dveh nadzorov nad deli (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in 
pogojih  (obalni zidovi, morski pomoli, mikropilotiranje…) podobna razpisanim in 
vredna vsak najmanj 40.000,00 EUR.
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Odgovorni predstavnik nadzora mora priložiti tudi seznam vseh referenčnih objektov za 
zadnjih 5 let (OBR-7).

Ponudnik mora za odgovornega nadzornika priložiti še:
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadzornika po 30. členu ZGO-1,
- izjavo ponudnika o delovnih izkušnjah odgovornega nadzornika,
- izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno prisotnost odgovornega nadzornika  v času 

izvajanja del (v delovnem času izvajalca); 

4.1.14. Izobrazbene in strokovne kvalifikacije vseh oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo
posameznih faz (arhitektura, elektro in strojne instalacije,…) na naslednji način:

Področje - faza Ime odgovorne 
osebe

izobrazba Identifikacijska 
številka IZS

Delovne 
izkušnje (let)

Odgovorni 
nadzornik
Gradbena dela in 
statika
Elektroinstalacije

Strojne instalacije

Koordinator za 
varstvo pri delu

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od izvajalca zamenjavo navedenih odgovornih 
izvajalcev za določena področja pred podpisom pogodbe, v kolikor do sedaj niso izvajali 
prevzetih del v skladu s ponudbo in sklenjeno pogodbo.

4.1.13. Negativne reference ponudnika oziroma odgovornega predstavnika nadzora
Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika odgovornega predstavnika nadzora 
vezane na izvedbo podobnih oz. istovrstnih del, pri naročniku in drugih pravnih osebah 
javnega prava v tekočem in zadnjih treh letih. 

Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih:
- upravičeno in nesporno obračunane pogodbene kazni in škoda zaradi zamude ali 

nepravilnosti pri izvajanju del – kot negativna referenca se šteje vsak obračun pogodbene 
kazni v tekočem ali zadnjih treh letih in vsaka obračunana škoda za isto obdobje,

- upravičene in nesporne prekinitve pogodbe zaradi neizvajanja pogodbenih obveznosti –
kot negativna referenca se šteje vsaka prekinitev pogodbe s strani naročnika ali 
naročnikova pisna prekinitev izvajanja strokovnega in finančnega nadzora (v primeru 
izdane naročilnice),

- upravičena in nesporna vnovčitev bančne garancije ali drugega finančnega zavarovanja.

Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika – odgovornega predstavnika 
nadzora (ena od navedenih).
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Ponudnik le podpiše izjavo (OBR-4).

Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati,  
žigosati in izpolniti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
ponudnika se ne upoštevajo. Če v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila 
ni drugače določeno, zadošča predložitev ne overjene fotokopije listine oziroma pisnega 
dokazila, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.  Naročnik bo 
pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane 
ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Ne glede na zgornji odstavek ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o 
katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno 
evidenco. Take podatke naročnik pridobi sam, razen v primeru osebnih podatkov, ko je 
potrebno predhodno pridobiti soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo.
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OBR - 4

Ponudnik:  ________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 
razpisne dokumentacije

Izjavljamo, 

A. Osnovna sposobnost:

1.1 a. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09, 91/11), hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi 
osebe pooblaščene za zastopanje.

1.1. b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil      
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v 
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

1.2.   Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, 
da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil 
proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s 
predpisi države, v kateri imamo sedež.

1.3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem.

1.4. Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.

1.5. Da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami  Republike Slovenije.

1.6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 
nismo zagotovili.

1.7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.
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1.8. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. Člena 
Zakona o javnem naročilu. 

B. Poklicna sposobnost

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 
_______________, številka ____________________. 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 
Zakona______________________________________________________________

       pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  
________________________________________ dne ________________.

       Smo člani naslednje organizacije:________________________________________

       (vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član 
posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. 
vpisa pri Davčnem uradu.

      (če ste izpolnili točko B. točke C. ne obkrožajte; če niste izpolnili točke B, obkrožite 
točko C.)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:
Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli   
blokiranega transakcijskega računa ali računov.

Č.    Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo 
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki 
bodo sposobni izvesti  razpisana dela. 
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki 
so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.

2. Izjavljamo, da bomo zagotavljali stalno prisotnost odgovornega nadzornika v času 
izvajanja pogodbenih del. Za odgovornega predstavnika nadzora
imenujemo______________________________________________ in ga lahko 
nadomestimo le s pisnim pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje 
pogoje za nadzornega po 30. Členu ZGO-1.  

3. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda 
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
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S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo 
javnega naročila;

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih 
v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

Izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v 
okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti 
podana oz. potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim 
organom v državi  kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum:

PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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Podizvajalec:                                                               OBR – 4/P
________________________

________________________

IZJAVA

podizvajalca o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 
razpisne dokumentacije

Izjavljamo, 

D. Osnovna sposobnost:

1.1 a. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09), hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi 
osebe pooblaščene za zastopanje.

1.1. b. Da nismo bili (niti naš zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo) pravnomočno 
obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v smislu 1. člena 
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

1.2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, 
da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil 
proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s 
predpisi države, v kateri imamo sedež.

1.3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem. 

1.4. Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. 

1.5. Da ponudnik na dan, ko se izteče  rok za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami  Republike Slovenije.

1.6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 
nismo zagotovili.
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1.7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.

1.8. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. Člena 
Zakona o javnem naročilu. 

E. Poklicna sposobnost

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
D. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 
_______________, številka ____________________. 

E. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 
Zakona_______________________________________________________________

       pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  
______________________ dne ________________.

       Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________

       (vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne 
organizacije-zbornice, združenja itd..).

F. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja 
in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem 
uradu.

      (če ste izpolnili točko B. točke C. ne obkrožajte; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko 
C.)

F. Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo 
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki 
bodo sposobni izvesti  razpisana dela. 
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki 
so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.

2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda 
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo 
javnega naročila;

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih 
v zadnjih treh letih.
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Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na javni razpis za:

Izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v 
okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti 
podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim 
organom v državi  kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum:

                                                                                             PODIZVAJALEC:

                                                                      (žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)
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OBR - 5
Ponudnik: ________________________                                                              

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v točki Podizvajalci in zanje priložil 
podatke (OBR-6).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

__________________________________________________________________________,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. ________________, z dne ___________.

Kraj in datum:

                                                                                             PONUDNIK:

                                                                      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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Podizvajalec:                                                               OBR - 6
________________________

________________________

  
PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

Sedež     

MATIČNA ŠTEVILKA 

  Zakoniti zastopnik

ID za DDV    

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Telefonska številka                                Številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontakne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec

________________________ EUR brez DDV

________________________ EUR DDV-ja

________________________ EUR z DDV

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________ %.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno 
na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil 
izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

                                                                                             PODIZVAJALEC:

                                                                      (žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

Izvedba strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev 

ribiškega pristanišča Koper

25

OBR- 7

Ponudnik: ________________________                                                             

Naročnik :  ________________________

SEZNAM OPRAVLJENIH DEL

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih izvedli oz. izvajamo dela, ki se nanašajo na gradnje 

primerljive razpisanim, za naslednje naročnike:

Št. Naročnik Naslov Vrsta objekta Leto Vrednost

Kraj in datum:
PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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POT-REF1

P O T R D I L O

Naročnik: ______________________________________________________________

Odgovorna oseba naročnika: _______________________________________________

Telefon odgovorne osebe naročnika: _________________________________________

Potrjujemo, da je nadzornik ________________________________________________

v letu _____________ izvajal strokovni in finančni nadzor na objektu:
_______________________________________________________________________.

Vrednost strokovnega in finančnega nadzora_____________________________EUR, 

vrednost GOI del   _______________________________________ EUR.

      
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec:
a) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku
b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok

(ustrezno obkrožiti)
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del.
(ustrezno obkrožiti)

KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti:
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo

(ustrezno obkrožiti)

Datum: ___________________ Naročnik (podpis odgovorne osebe in žig)

__________________________________
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POT-REF2

P O T R D I L O

Naročnik: ______________________________________________________________

Odgovorna oseba naročnika: _______________________________________________

Telefon odgovorne osebe naročnika: _________________________________________

Potrjujemo, da je odgovorni nadzornik________________________________________

v letu _____________ izvajal strokovni in finančni nadzor dela na objektu:

_______________________________________________________________________

vrednost strokovnega in finančnega nadzora_____________________________EUR, 

vrednost GOI del   _______________________________________ EUR.

      
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec:
c) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku
d) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok

(ustrezno obkrožiti)
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del.
(ustrezno obkrožiti)

KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti:
d) zelo dobro
e) dobro
f) slabo

(ustrezno obkrožiti)

Datum: ___________________ Naročnik (podpis odgovorne osebe in žig)

__________________________________
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5 ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O 
IZPOLNITVI

Način oblikovanja ponudbene cene.

Predmet razpisa je izvedba strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo 
ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper.

Ponudbena cena za strokovni in finančni nadzor naj obsega:

- koordinacija aktivnosti med projektanti, izvajalcem in investitorjem,
- spremljanje in kontrola vseh aktivnosti pri gradnji objekta,
- kontrola dokumentacije izvajalca, načrta organizacije gradnje, pripravljalnih del ipd,
- spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in 

določbe pogodbe med izvajalcem in naročnikom,
- podpisovanje dnevnika o izvajanju gradbenih del in knjige obračunskih izmer,
- pregledovanje in potrjevanje obračunskih situacij,
- strokovni in finančni nadzor nad kompletno gradnjo objekta vključno z dobavo in 

montažo opreme,
- inženirske storitve v svojstvu svetovanja naročniku (konzultantske storitve), nasveti in 

pomoč naročniku,
- koordinacija izvajalcev gradnje z izvajalci dobave opreme (vključno z usklajevanjem 

rokov),
- dnevno spremljanje poteka del in izdelava (oziroma tekoče korigiranje) dnevnega 

terminskega plana, ukrepanje v primeru zamud pri izvajanju del,
- priprava tedenskih poročil naročniku,
- priprava končnega poročila o gradnji,
- vodenje postopka primopredaje del in končnega obračuna del,
- spremljanje in kontrola objekta v garancijskem roku,
- udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje naročniku,
- sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja vključno s pregledom celotne 

dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
- potrditev projekta izvedenih del, 
- ugotavljanje škode in nadzor nad popravili v garancijskem roku,
- stalna prisotnost na gradbišču v delovnem času izvajalca gradnje.

Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo objekta 
in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del. 

Pri kalkulaciji ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vsa navedena dela vključno z 
zahtevo naročnika po stalni prisotnosti koordinatorja vseh del v delovnem času izvajalca del.

Ponudbena vrednost izvedbe del je 3.696.000,00 EUR z vključenim DDV. 

Ponudnik je more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne 
razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji 
niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno 
dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas izvedbe del..
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5.1. Izpolnitev predračuna

Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. Postavke, ki 
jih ponudnik ne izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da 
so cenovno in količinsko zajete v drugih postavkah popisa. V kolikor ponudnik izrecno 
napiše, da določene postavke ne nudi, za naročnika ponudba ne bo sprejemljiva oziroma 
primerna in tako izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudbeni predračun mora vsebovati rekapitulacijo del, skupno ceno, davek na dodano 
vrednost in ceno z davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti 
vsebovati v količinah in cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za 
izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov. 

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. Popust se 
daje na ponudbeno ceno brez davka na dodano vrednost, v skladu z veljavno zakonodajo. 
Davek se doda k ponudbeni vrednosti s popustom.
Popust priznan v osnovi ponudbi ponudnika mora ponudnik priznati naročniku tudi pri 
morebitnih dodatnih, spremenjenih in več delih.

Datum:

PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-8
PONUDNIK 
_____________________________________

_____________________________________

P R E D R A Č U N

- koordinacija aktivnosti med projektanti, izvajalcem in investitorjem,
- spremljanje in kontrola vseh aktivnosti pri gradnji objekta,
- kontrola dokumentacije izvajalca, načrta organizacije gradnje, pripravljalnih del ipd,
- spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in 

določbe pogodbe med izvajalcem in naročnikom,
- podpisovanje dnevnika o izvajanju gradbenih del in knjige obračunskih izmer,
- pregledovanje in potrjevanje obračunskih situacij,
- strokovni in finančni nadzor nad kompletno gradnjo objekta vključno z dobavo in 

montažo opreme,
- inženirske storitve v svojstvu svetovanja naročniku (konzultantske storitve), nasveti in 

pomoč naročniku,
- koordinacija izvajalcev gradnje z izvajalci dobave opreme (vključno z usklajevanjem 

rokov),
- dnevno spremljanje poteka del in izdelava (oziroma tekoče korigiranje) dnevnega 

terminskega plana, ukrepanje v primeru zamud pri izvajanju del,
- priprava tedenskih poročil naročniku,
- priprava končnega poročila o gradnji,
- vodenje postopka primopredaje del in končnega obračuna del,
- spremljanje in kontrola objekta v garancijskem roku,
- udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje naročniku,
- sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja vključno s pregledom celotne 

dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
- potrditev projekta izvedenih del, 
- ugotavljanje škode in nadzor nad popravili v garancijskem roku,
- stalna prisotnost na gradbišču v delovnem času izvajalca gradnje.

SKUPAJ

POPUST

ZNESEK S POPUSTOM

20 % DDV

SKUPAJ S POPUSTOM IN VKLJUČENIM DDV-jem

Datum:

PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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6 VZOREC POGODBE

                                            
MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, Koper, identifikacijska številka za DDV: 
SI40016803, matična številka 5874424, ki jo zastopa župan Boris Popovič (v nadaljnjem 
besedilu: naročnik)

in
_________________________________________, identifikacijska številka za DDV: SI 
________, matična št. _______, številka transakcijskega računa ________________, s 
sedežem v ______________, _______, ki ga zastopa ________________ (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec), 

skleneta naslednjo

P O G O D B O

za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo 
ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper

I. PREDMET POGODBE
1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo strokovni in finančni nadzor 
nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper.

Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa male vrednosti. Izvajalec bo 
pogodbena dela izvajal: 
- skladno s ponudbo št._________, z dne ___________ in 
- po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe.
- skladno z določili veljavnega Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in Zakona o javnem 

naročanju
- skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in standardi.
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II. CENA
2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne 
__________, ki je, tako kot razpisna dokumentacija, sestavni del te pogodbe in znaša 

_____________________ EUR

(z besedo: )

V ceni je upoštevan 20 % davek na dodano vrednost.

III. VSEBINA IN OBSEG DEL

3. člen

Vsebina in obseg del sta določeni s ponudbo izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe in sicer:
- koordinacija aktivnosti med projektanti, izvajalcem in investitorjem,
- spremljanje in kontrola vseh aktivnosti pri gradnji objekta,
- kontrola dokumentacije izvajalca, načrta organizacije gradnje, pripravljalnih del ipd,
- spremljanje in kontrola vse dokumentacije, ki spremlja gradnjo glede na predpise in 

določbe pogodbe med izvajalcem in naročnikom,
- podpisovanje dnevnika o izvajanju gradbenih del in knjige obračunskih izmer,
- pregledovanje in potrjevanje obračunskih situacij,
- strokovni in finančni nadzor nad kompletno gradnjo objekta vključno z dobavo in 

montažo opreme,
- inženirske storitve v svojstvu svetovanja naročniku (konzultantske storitve), nasveti in 

pomoč naročniku,
- koordinacija izvajalcev gradnje z izvajalci dobave opreme (vključno z usklajevanjem 

rokov),
- dnevno spremljanje poteka del in izdelava (oziroma tekoče korigiranje) dnevnega 

terminskega plana, ukrepanje v primeru zamud pri izvajanju del,
- priprava tedenskih poročil naročniku,
- priprava končnega poročila o gradnji,
- vodenje postopka primopredaje del in končnega obračuna del,
- spremljanje in kontrola objekta v garancijskem roku,
- udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje naročniku,
- sodelovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja vključno s pregledom celotne 

dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
- potrditev projekta izvedenih del, 
- ugotavljanje škode in nadzor nad popravili v garancijskem roku,
- stalna prisotnost na gradbišču v delovnem času izvajalca gradnje.
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IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4.člen

Naročnik se obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo,
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so 

za realizacijo investicije potrebni,
- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev storitev in realizacijo investicije,
- izvajati plačilne obveznosti kot izhaja iz te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:
- prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnim 

Zakonom o graditvi objektov, ter drugimi ustreznimi zakoni, predpisi in pravilniki,
- izvršiti pogodbene storitve v korist naročnika,
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi roki 

izpolnjeni,
- varovati poslovno tajnost naročnika, 
- tolmačiti naročniku vse nejasnosti v obsegu pogodbenih storitev; sproti obveščati 

naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 
prevzetih obveznosti; 

- ob podpisu pogodbe predložiti kopijo zavarovalno pogodbe z zavarovalnimi pogoji in 
potrdilom o plačilu premije za leto 2012 (fotokopijo – original pa na vpogled), o 
zavarovanju odgovornosti v skladu z 32. in 33. členom Zakona o graditvi objektov 
(osnovno zavarovanje in dozavarovanje do pogodbene vrednosti), 

- sproti potrjevati projektne rešitve v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-te pomanjkljive 
ali nepravilne, ter spremembe dostavljati projektantom,

- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov, 
- sodelovati pri kvalitetnih pregledih, operativnih sestankih, tehničnem pregledu in 

primopredaji objekta.
- označevati vse dokumente skladno s Priročnikom organa za upravljanje za obveščanje 

javnosti in označevanje projektov v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v 
Republiki Sloveniji 2007 – 2013,

- voditi in hraniti vso predpisano dokumentacijo ter jo hraniti še najmanj 10 let po 
zaključku naložbe,

- sodelovati pri poročanju Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja še 10 let po zaključku naložbe,

- omogočati dostop do dokumentacije o projektu, ki je predmet podpore po tem javnem 
razpisu, ARSKTRP, pristojnemu ministrstvu, revizijskemu organu, Računskemu sodišču, 
Evropski komisiji, Računskemu sodišču skupnosti in drugim nadzornim organom ter 
omogočiti kontrolo na kraju samem še 10 let po zadnjem izplačilu sredstev,

- voditi in hraniti vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi 
evidencami v zvezi z izgradnjo, ki je predmet te pogodbe in s tem zagotavljal revizijsko 
sled,
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V. ROKI

5. člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvršiti v naslednjih rokih:
- izvajanje strokovnega in finančnega nadzora v skladu z napredovanjem del pri

rekonstrukciji ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper po 
pripravljenem in potrjenem terminskem planu izvajalca gradnje,

- 15 dni po dokončanju del priprava končnega poročila.

Pogodbeni rok se lahko podaljša sporazumno z naročnikom ali v primeru višje sile, za katero 
se štejejo vsi nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih 
obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa.

Prekoračitev pogodbenega roka opravičujejo le okoliščine, ki so navedene v gradbeni 
pogodbi med investitorjem in izvajalcem del pri rekonstrukciji ribiškega pomola v okviru 
projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper.

VI.   NAČIN PLAČILA

6. člen

Izvedeno delo se bo plačevalo po mesečnih računih in sicer največ do 90% pogodbenega 
zneska, 10% pogodbenega zneska bo plačano po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in 
primopredaji objekta.

Naročnik se obvezuje, da bo poravnal izstavljene račune izvajalcu 30.-ti (trideseti) dan po 
prejemu posameznega računa.

V kolikor izvajalec dela po tej pogodbi ne bo opravljal kvalitetno, ažurno in skladno s 
predpisi, ima naročnik pravico zadržati plačila in prekiniti pogodbo ter brezpogojno predati 
izvajanje strokovnega in finančnega nadzora drugemu izvajalcu.

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu skladno z 71. 
členom ZJN-2.

VII.   POGODBENA KAZEN

7. člen

Izvajalec strokovnega in finančnega nadzora pri rekonstrukciji ribiškega pomola v okviru 
projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper mora ves čas izvajanja del skrbeti za 
spoštovanje pogodbenega roka in zavzeti vse potrebne ukrepe (racionalizacije, ...) da ne pride 
do prekoračitev pogodbene vrednosti.  Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveze v 
dogovorjeni kvaliteti oziroma nastane zaradi nekvalitetnega in nestrokovnega dela izvajalca 
škoda naročniku, mu naročnik povzročeno škodo zaračuna. Višino tako povzročene škode, 
določi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan. Za ugotovljeno škodo se izvajalcu izstavi 
račun.
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Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi nekvalitetnega izvajanja del ali neustrezno vodenih 
pogodbenih aktivnosti, ki se ne izvajajo v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, 
ponudbi in tej pogodbi ter v nasprotju z veljavno zakonodajo, kadarkoli med izvajanjem 
pogodbenih del, zahteva od izvajalca prekinitev oziroma razveljavitev pogodbe.
Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o 
do tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikov odgovorni predstavnik. Izvajalec v tem 
primeru ni upravičen do uveljavljanja morebitnih dodatnih stroškov ali odškodnine.

V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko naročnik brezpogojno vnovči 
garancijo izvajalca in sicer zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti na podlagi  32. 
in 33. člena ZGO-1.

8. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene 
kazni.

VIII. GARANCIJA

9. člen

Izvajalec jamči naročniku za strokovno pravilnost del 5 (pet) let. Izvajalec mora v  
garancijski dobi za izvedena gradbena dela  nuditi naročniku strokovno pomoč pri 
spremljanju in kontroli objekta v garancijskem roku  in ugotavljanju škode ter vršiti nadzor 
nad popravili v garancijskem roku.

Na dan podpisa pogodbe bo izvajalec strokovnega in finančnega nadzora pri rekonstrukciji
ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper dostavil naročniku 
kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo. V kolikor osnovna 
zavarovalna pogodba ne bo dosegla višine pogodbene vrednosti za izvajanje strokovnega in 
finančnega nadzora pri rekonstrukciji ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega 
pristanišča Koper, bo izvajalec  poleg osnovne zavarovalne pogodbe sklenil in dostavil 
naročniku še zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti.  
Zavarovalna pogodba bo vinkulirana v korist naročnika. 

IX.  ODGOVORNOST ZA SOLIDNOST GRADBE

10.člen

Glede odgovornosti izvajalca strokovnega in finančnega nadzorom pri prenovi objekta 
Gledališča Koper se smiselno uporabljajo določila od 662. člena do 665.člena Obligacijskega 
zakonika.
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X. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

11.člen

Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Viljan Tončič.
Odgovorni predstavnik izvajalca nadzora po tej pogodbi je _____________.

Odgovorna predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da ju zastopata v vseh 
vprašanjih po tej pogodbi. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov lahko 
pogodbenika izvršita samo sporazumno.

Odgovorni nadzornik je _______________.
Odgovorni za področje gradbenih del in statike je _______________.
Odgovorni za področje elektroinstacij je _______________.
Odgovorni za področje strojnih instalacij je _______________
Odgovorni koordinator za varstvo pri delu je _______________.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli med izvajanjem pogodbenih del zahteva od 
izvajalca zamenjavo odgovornega nadzornika oziroma ostalih odgovornih za določena 
področja, v kolikor ne izvajajo pogodbenih del v skladu s zahtevami v razpisni 
dokumentaciji, ponudbi in tej pogodbi ter v nasprotju z veljavno zakonodajo.

12. člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem navedenim v prvem odstavku tega člena.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune 
oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
Izvajalec se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila 
zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 
izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu,

                                                
1 Opomba: vpišejo se podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
transakcijski račun, vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe 
teh del. Navedeni podatki so bistvena sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so 
obvezna.
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 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
 vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca. 

Podizvajalec 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
je v ponudbi izvajalca z dne ________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto 
izvajalcu poravna njegove terjatve do izjavalca. 

13. člen

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.« (14. člen ZIntPK, UL RS št. 69/11-UPB).

XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

15. člen

Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni 
dokumentaciji, ki je sestavni del pogodbe, ter za tolmačenje te pogodbe se uporabljajo 
določila Obligacijskega zakonika.

16. člen

Morebitne spore med pogodbenima strankama se rešuje sporazumno, če sporazumna rešitev 
spora ne uspe, je za rešitev pristojno sodišče v Kopru.
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17. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
dva (2)  izvoda.

NAROČNIK                                                        IZVAJALEC

Številka:                Številka:
Datum:                                                                           Datum:

Datum:           PONUDNIK:
                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe)
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7 FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik bo zahteval navedena finančna zavarovanja, in sicer:

1. bančno garancijo za resnost ponudbe že kot pogoj za veljavnost ponudbe ali ustrezno 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,

2. bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,

3. garancijsko izjavo na podlagi 32. in 33. člena ZGO-1

Bančne garancije morajo biti skladne s predloženimi vzorci.
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7.1 Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:

GARANCIJA ZA RESNOST  PONUDBE št. ………………………………………
v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. NMV2295/2012 z 
dne 18.09.2012 za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo 
ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper. Za potrebe 
naročnika MESTNE OBČINE KOPER, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na 
javnem razpisu poskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5.000,00 EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi, 
 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove 

ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku,
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z 

določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije štev. ....................

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla; 
vendar najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne sprejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 
28.12.2012, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni
prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
                                                                               (žig in podpis)
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7.2 Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:

V skladu s pogodbo ………………………………………………………………………,
sklenjeno med upravičencem …………………………………………………………..
in ……………………………………………………………………………………… .
v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. NMV2295/2012 z 
dne 18.09.2012 za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo 
ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper dajemo 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 5.000,00 EUR.

Izvajalec je dolžan opraviti vsa dela po popisu del ter v skladu s razpisnimi pogoji v roku 
................................v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo 
izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v 
nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali 5000,00 EUR, če izvedba ne bo 
izvedena v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Obveza velja tudi 
za zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem Naša obveza velja tudi 
v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela tudi delno zadostujejo 
pogodbenim zahtevam. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije štev. ....................

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do 30.09.2013. Po poteku navedenega roka garancija ne velja
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
                                                                                      (žig in podpis) 
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7.3 Garancijska izjava na podlagi 32. in 33. člena ZGO-1

Ponudnik:………………………………………………………………………………

I Z J A V A

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. št. NMV2295/2012 
z dne 18.09.2012, za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo 
ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper.

Za potrebe naročnika MESTNE OBČINE KOPER: 

1. Jamčimo naročniku za strokovno ustreznost del 5 (pet) let.
2. Ob podpisu pogodbe bomo dostavili naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za 

zavarovanje odgovornosti za škodo. V kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo 
dosegla višine pogodbene vrednosti za izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad 
rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper, 
bomo sklenili zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti. To 
pomeni, da bomo imeli v garancijski dobi 5 let zavarovano odgovornost do polne 
pogodbene vrednosti.
Zavarovalna pogodba bo vinkulirana v korist naročnika. 

3. V garancijskem roku bomo spremljali in kontrolirali objekt in sodelovali pri odpravi 
ugotovljenih reklamacij. 

4. V garancijskem roku jamčimo za kvalitetno izvedeni strokovni in finančni nadzor nad 
rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper
ter s tem povezanimi obveznostmi. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo 
napake, odgovarjamo solidarno zanje skupaj  s projektantom in izvajalcem del.

Datum: Ponudnik:

(žig in podpis pooblaščene osebe)


