
 
OBČINA KOMENDA 

Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA – MENJAVA ZUNANJEGA 

STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V 
KOMENDI 

 

Razpisna dokumentacija – gradnje : POGLAVJE 5 

Stran 1 od 27 
 

 

 

 

 

POGLAVJE 5 

 

 

 

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 

  



 
OBČINA KOMENDA 

Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA – MENJAVA ZUNANJEGA 

STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V 
KOMENDI 

 

Razpisna dokumentacija – gradnje : POGLAVJE 5 

Stran 2 od 27 
 

 

OBRAZEC ŠT. 1 

 

OBRAZEC PONUDBE 

 

 

 

 

 

(ponudnik) 

 

 

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za projekt 

"MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V 

KOMENDI", št. 430-0018/2016, objavljenega na portalu javnih naročil z dne 26. 04. 2017, od objavo 

št. JN004293/2017-W01, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

 

ŠTEVILKA PONUDBE:  

 

 

 

Naročnik:   OBČINA KOMENDA 

 Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 

 

 

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo  

 

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkroži): 

 

a)  samostojno – kot samostojni ponudnik 

b)  s podizvajalcem/podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalcem/podizvajalci 

c)  skupno ponudbo – kot partner v skupini izvajalcev/partnerjev 

d)  skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci 

 

 

II. Vrednost ponudbe: 

 

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede obsega javnega naročila znaša 

vrednost naše ponudbe: 

 

Vrednost ponudbe v EUR  EUR 

Davek na dodano vrednost 22% EUR 

Vrednost ponudbe z DDV EUR 
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Dela, ki jih je ponudnik upošteval v svoji ponudbi se bodo izvajala v skladu z izdelano PZI 

projektno dokumentacijo "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU 

GLAVARJEVA 104 V KOMENDI", ki ga je izdelalo podjetje ATRAKCIJA d.o.o., št.proj. 03/2017-1, 

februar 2017. 

 

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, vsled novih tehnologij, ter kvalitete materiala in 

opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika. 

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske 

napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta 

spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko 

naročnik našo ponudbo izloči. 

 

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali: 

- vse elemente, ki vplivajo na njen izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po 

načelu pogodbe "fiksne cene in dejanske izmere«, 

- vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vrsto ter obseg investicije, ki je 

predmet javnega naročila, 

- da se bo projekt izvajal predvidoma od oktobra do novembra 2016, v 30 koledarskih dneh 

od sklenitve pogodbe, 

- da so cene na enoto iz naše ponudbe izražene v EUR fiksne in se v času izvajanja naročila 

ne bodo spremenile. 

 

 

III. Naročilo se obvezujemo izvesti v naslednjih rokih:  

 

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli za izvedbo projekta začeli takoj oz. najkasneje v 7 dneh 

po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Investicija se bo izvajala v obsegu, ki je 

predviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in glede na predvidena sredstva. 

 

Obvezujemo se, da bomo dela v zvezi z javnim naročilom izvedli 90. (devetdeset) koledarskih 

dneh od podpisa pogodbe (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 7 dni, 

izvajanje del 83 dni).  

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del, izjemoma lahko spremeni 

samo na podlagi odločitve naročnika in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju, s 

sklenitvijo dodatka k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan. 

 

 

IV. Plačilni rok: 

Naročniku izjavljamo, da: 

- sprejemamo plačilo trideseti (30.) dan od prejema računa, preloženega na podlagi s 

strani strokovnega nadzornega organa, potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne 

obračunske situacije; 

- bomo k vsaki izstavljeni začasni in končni obračunski situaciji priložili specifikacijo 

opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bosta omogočila nadzor nad opravljenim delom, 

na katerega se bo nanašala situacija; 
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- bomo začasne obračunske situacije izstavljali enkrat mesečno, in sicer najkasneje do 10. 

delovnega dne v mesecu, za izvršena dela v preteklem mesecu; 

- bomo po potrditvi začasne oz. končne situacije s strani nadziranega organa izstavili e-

račun s priloženo potrjeno situacijo; 

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila 

sodelovali s podizvajalci, in bodo le-ti zahtevali neposredno plačilo, plačeval opravljeno 

delo podizvajalcev; 

- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci, in bodo le ti 

zahtevali neposredno plačilo, k vsakemu izstavljenemu računu priložili račun svojih 

podizvajalcev, ki ga bomo predhodno potrdili; 

- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci, in le-ti ne bodo 

zahtevali neposrednega plačila, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa 

oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec 

prejel plačilo za izvedena dela; 

- se ponudba nanaša na celotno naročilo za izvedbo projekta: Menjava zunanjega 

stavbnega pohištva na objektu Glavarjeva 104 v Komendi. 

 

 

V. Podatki o ponudniku: 

 

 

 

NAZIV PONUDNIKA: 

 

 

 

NASLOV PONUDNIKA: 

 

 

 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: 

 

 

TELEFON: 

 

 

TELEFAX: 

 

 

 

SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: 

 

 

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 

 

 

BANKA 
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ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA, KI BO  

PODPISNIK POGODBE: 

 

 

FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

PONUDNIKA, KI BO PODPISNIK POGODBE: 

 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

 

 

TELEFON KONTAKTNE OSEBE: 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV POOBLAŠČENE OSEBE 

ZA VROČANJE OBVESTILA O ODLOČITVI: 

 

 

 

VI. Skupna ponudba: 

 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini: 

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval 

kot partner v skupini izvajalcev/partnerjev): 

 

Št. Naziv soponudnika Naslov soponudnika 

1.   

2.   

3.   

 

 

VII. Sodelovanje s podizvajalci: 

 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 

podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo): 
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Št. Naziv podizvajalca Naslov podizvajalca 

1.   

2.   

3.   

 

 

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo 

podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli. 

 

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo: 

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega 

podizvajalca, 

- Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila "Menjava 

zunanjega stavbnega pohištva na objektu Glavarjeva 104 v Komendi"; z vsakim od v 

zgornji tabeli navedenim podizvajalcem, 

- Obrazec št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega 

podizvajalca. 

 

 

VIII. Veljavnost ponudbe: 

 

Ponudba velja stodvajset (120) dni od roka, določenega za oddajo ponudb. 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

Navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je 

podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 2 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

 

 

NAZIV PODIZVAJALCA: 

 

 

 

NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: 

 

 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 

OSEBE: 

 

 

SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 

TELEFON: 

 

 

TELEFAX: 

 

 

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA: 

 

 

 

BANKA: 

 

 

 

ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: 

 

 

 

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: 

 

VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA 

PODIZVAJALEC (BREZ DDV): 

 

DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA 

PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST 

PONUDBE V ODSTOTKU (%): 
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IZJAVA PODIZVAJALCA 

 

 

Podizvajalec 

 

 (naziv in naslov podizvajalca) 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 5. odstavka, v povezavi z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, 

da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to zahtevamo.  

 

Pri izvedbi javnega naročila "Menjava zunanjega stavbnega pohištva na objektu Glavarjeva 104 v 

Komendi" nastopamo kot podizvajalec, zato v skladu z določbami 94. člena ZJN-3 izjavljamo, 

(obvezno ustrezno obkrožite): 

 

DA  zahtevamo neposredno plačilo 

NE  ne zahtevamo neposrednega plačila 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za izvedbo 

projekta: "Menjava zunanjega stavbnega pohištva na objektu Glavarjeva 104 v Komendi", 

št. 430-0018/2016, in glede na zgoraj navedeno zahtevo za neposredna plačila (izpolniti le v primeru 

zahteve za neposredna plačila) 

 

 

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 projekta: "Menjava 

zunanjega stavbnega pohištva na objektu Glavarjeva 104 v Komendi", plačuje na naš 

transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil 

izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec. 

 

 

 

(ime in priimek zakonitega zastopnika 

podizvajalca) 

 

 

(žig)  

Kraj in datum  (podpis zakonitega zastopnika) 

 

Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti 

datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da 

ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Soglasje podizvajalce se 

izpolni le v primeru, če je podana zahteva za neposredna plačila. 

OPOMBA: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca, navedenega v Obrazcu št. 1.  
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OBRAZEC ŠT. 3 

 

 

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila gradnje 

po postopku naročila male vrednosti za projekt: " MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA 

NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V KOMENDI", št. 430-0018/2016.  

 

in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da 

bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. 

 

 

Naročniku, Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda izjavljamo, da: 

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne 

dokumentacije, ki se nanaša na javno naročilo gradnje po postopku naročila male 

vrednosti: "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU 

GLAVARJEVA 104 V KOMENDI", ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,  

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo, 

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe, 

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju, 

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca, 

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

Navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s 

strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov 

navedenih v ponudbi. 

 

OPOMBA: Pri skupni ponudbi se ta obrazec izpolni za vsakega partnerja v skupini.  
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OBRAZEC ŠT. 4 

 

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA 

IZVAJALCEV/PARTNERJEV 

 

 

Podpisani  

 (ime in priimek pooblastitelja) 

iz  

 (naziv in naslov podjetja) 

 

 

Podpisani  

 (ime in priimek pooblastitelja) 

iz  

 (naziv in naslov podjetja) 

 

 

Podpisani  

 (ime in priimek pooblastitelja) 

iz  

 (naziv in naslov podjetja) 

 

 

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem 

dokumentom pooblaščamo ZA VODILNEGA PARTNERJA: 

 

 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 

 

 

(odgovorna oseba vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 

 

 

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v 

našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo 

izbrani v postopku javnega naročila gradnje postopku naročila male vrednosti za projekt "MENJAVA 

ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V KOMENDI", ki je bilo 

objavljeno na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o 

poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.  
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Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini: 

 

OBRAZEC št. 3 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 

OBRAZEC št.  5 – Podatki o soponudniku 

OBRAZEC št. 6 – Izjava o izpolnjevanju sposobnosti (za navedenim obrazcem tudi BON obrazec, ki 

izkazuje, da ponudnik/soponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje) 

 

 

 

 

 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblastitelja) 

 

 

 

 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblastitelja) 

 

 

 

 

  

Kraj in datum  (žig in podpis pooblastitelja) 

 

 

Navodilo: Ponudnik mora pooblastilo – Obrazec št. 4 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, 

žigosano in podpisano le s strani vseh partnerjev v skupini.  

 

OPOMBA: Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina 

izvajalcev/partnerjev.  
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OBRAZEC ŠT. 5 

 

PODATKI O SOPONUDNIKU 

 

 

NAZIV SOPONUDNIKA: 

 

 

 

NASLOV SOPONUDNIKA: 

 

 

 

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: 

 

 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 

 

SPLETNI NASLOV SOPONUDNIKA: 

 

 

 

TELEFON: 

 

 

 

TELEFAX: 

 

 

 

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA: 

 

 

 

BANKA: 
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ZAKONITI ZASTOPNIK SOPONUDNIKA: 

 

 

 

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

 

Navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora Obrazec št. 5 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in 

podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika.  

 

OPOMBA: Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo.  

Obrazec se izpolni za vsakega soponudnika (partnerja v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za 

podpis pogodbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov.  
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OBRAZEC ŠT. 6 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI 

 

 

Odgovorna oseba ponudnika,  

 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 

 nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so 

opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB in 54/15; v nadaljnjem 

besedilu: KZ-1): 

 terorizem (108. člen KZ-1), 

 financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

 ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

 novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

 spravljanje v suženjsko razmerje (112.  len KZ-1), 

 trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

 kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

 goljufija (211. člen KZ-1), 

 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

 oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

 poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

 goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

 preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

 preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

 neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

 neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

 ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

 zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

 zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

 zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

 zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

 nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

 nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

 ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

 ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-

1), 

 pranje denarja (245. člen KZ-1), 

 zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

 uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

 izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
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 davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

 tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

 zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

 oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

 izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

 jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

 dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

 sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

 dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 izpolnjujemo obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi 

obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 

predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da na dan oddaje 

ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti 50 eurov ali več ter imamo predložene vse 

obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 

dne oddaje ponudbe; 

 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločene iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 

uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat 

izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

 se proti nam ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 

ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da 

naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, da se v skladu s predpisi druge države nad 

nami ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

 nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; 

 se pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnega naročila ali prejšnjih koncesijskih pogodbah 

sklenjenih z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju 

ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma 

pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 

 izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da so 

vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo 

sedež; 

 

Obenem izjavljamo, da: 

- naročnik sam lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 

vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,  

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, 

ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, 

organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, 

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, 

vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih 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. 
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POOBLASTILO 

 

Pooblaščam OBČINO KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, da za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA 

POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V KOMENDI", pridobi osebne podatke iz uradnih 

evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za nas kot pravno 

osebo in za naše pooblaščene osebe za zastopanje: 

 

Polno ime podjetja: 
 

Sedež podjetja:  

Občina sedeža podjetja:  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  

Matična številka podjetja:  

 

(Ponudnik mora vpisati vse zakonite zastopnike) 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika:  

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji priimek (dekliški) se glasi:  

Podpis zakonitega zastopnika:  

 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji (dekliški) priimek se glasi:  

Podpis zakonitega zastopnika:  
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Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Naslov stalnega/začasnega bivališča:  

Državljanstvo:  

Moj prejšnji (dekliški) priimek se glasi:  

Podpis zakonitega zastopnika:  

 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

Navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, 

ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. 

 

Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za 

vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Za podizvajalce se ne zahteva BON obrazcev. 
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OBRAZEC ŠT. 7 

 

PODATKI O REFERENCAH PONUDNIKA/SOPONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL 

 

Odgovorna oseba ponudnika,  

 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so spodaj navedeni podatki o referenci 

resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni 

izvedbi navedenega referenčnega posla. 

 

Naziv projekta /investicije 
 

Kratek opis projekta 

 

Naročnik/investitor 

 

Čas izvedbe od - do 
 

Skupna vrednost v € brez 

DDV:  

 

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba naročnika 

za navedeno referenco 

 

ime in priimek:  

telefon:  

telefaks:  

elektronska pošta:  

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

OPOMBA: Ponudnik mora predložiti obrazec za vsa referenčna dela naročnikov, ki ustrezajo pogoju. 
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OBRAZEC ŠT. 8 

 

TEHNIČNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROČILA 

 

 

Odgovorna oseba ponudnika,  

 (ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljam, da 

 

zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo 

sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje 

posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in 

ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo, da: 

- razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela, 

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču, 

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala 

v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku. 

 

Obenem izjavljamo, da bomo za odgovornega vodja del imenovali delavca, ki izpolnjuje pogoje v 

skladu s 77. členom v povezavi z 230. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –

UPB in spremembe).  

 

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba 

ponudnika za izvajanje pogodbe: 

 

Ime in priimek:  

Telefon št.:  

Faks št.:  

Elektronski naslov:  

 

 

ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL, BOMO IMENOVALI: 

 

Ime in priimek:  

Telefon št.:  

Faks št.:  

Elektronski naslov:  

Izobrazba:  
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ID št Identifikacijska št. inženirske zbornice:  

Število let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del:  

 

Izjavljamo, da navedeni odgovorni vodja del izpolnjuje predpisane pogoje in če bomo izbrani, bomo 

pred podpisom pogodbe predložili dokazilo o izpolnjevanju pogoja. 

 

Reference odgovornega vodje del, ki ustrezajo pogoju: 

 

Naziv projekta Naročnik Čas izvedbe 
Skupna vrednost v 

€ brez DDV 

 
 

  

 

 

  

 

Izjavljamo, da je imenovani odgovorni vodja del:(ustrezno obkrožiti) 

● je pri nas v rednem delovnem razmerju, 

● 
z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku 

dokument, s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo. 

 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

 
Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki 

je podpisnik ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja navedb v tem obrazcu. 
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OBRAZEC ŠT. 9 

 

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 

 

Odgovorna oseba ponudnika,  

(ime in priimek odgovorne osebe) 

 

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za 

projekt "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V 

KOMENDI", št. 430-0018/2016, izjavljam, da: 

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in 

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določbami Zakona o graditvi 

objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),  

- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se 

nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,   

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici v skladu s predpisi, 

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova 

varnost ves čas izvajanja naročila, 

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je 

okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje 

vsega odpadnega materiala, 

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, 

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in 

vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ, 

- bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na 

vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo 

- bomo pri gradnji zagotovili, da se izpolnijo tehnične zahteve, kot izhajajo iz točk 1 do 5 poglavja 

7.2.2. oziroma poglavja 7.2 priloge 7 »Temeljne okoljske zahteve za stavbe« Uredbe o zelenem 

javnem naročanju (Uradni list RS, številka 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) v 

obsegu kot je to mogoče glede na podano predhodno izdelano projektno dokumentacijo, 

- bomo pri izvedi javnega naročila zagotovili, da se ne uporabljajo:  

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),  

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C 

v vrednostih več kot: 

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,  

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči 

pokrivanja z 98 % motnostjo, 

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost 

je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
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c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za 

emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST 

EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.  

- bomo zagotovili, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, 

ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 

16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. 

 

Obvezujemo se, da bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih ali obnovitvenih 

delih ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili na okoljsko neoporečen način ter o tem 

dali naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. 

 

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo 

izhajala resničnost zgornjih navedb. 

 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

Prilagamo dokazilo, da se bo pri gradnji uporabil les iz zakonitih virov in sicer (ustrezno obkroži): 

 potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 

 potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 

 potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot 

del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistem upravljanja EMAS, ali 

 dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu 

z EU, ali 

 ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.) 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 9 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki 

je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 10 

 

IZJAVA PONUDNIKA O ODPRAVI NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 

Odgovorna oseba ponudnika,  

(ime in priimek odgovorne osebe) 

 

izjavljam, da bomo v 

 

garancijski rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na projekt "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA 

POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V KOMENDI", št. 430-0018/2016 na poziv naročnika 

odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer: 

 

- takoj za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, 

- v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom za ostale ugotovljene 

napake.  

 

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo 

drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

 

Izjavljamo, da: 

 

- dajemo triletno garancijo za kvaliteto vseh del, 

- za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev, 

- za solidnost gradnje nudimo garancijski rok pet (5) let od izročitve in uspešnega končnega 

prevzema del. 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, 

ki je podpisnik ponudbe. 
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OBRAZEC št. 11 

TERMINSKI PLAN GRADBENIH DEL IN OBRAČUNOV 

 

Projekt: "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V 

KOMENDI" 

 

AKTIVNOST začetek in konec akt ivnost i   

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 
datum od - do: 

                         

 

datum od - do: 

                         

                         

 
Plan obračunov  

mesec 
2017 

 

junij  

julij  

avgust  

  

 

 

OPOMBA: terminski plan in plan obračunov lahko ponudnik sestavi sam. 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 
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OBRAZEC ŠT. 12 

OBRAZEC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE 

 

 

IZDAJATELJ MENICE: 

 

Naziv:  

Naslov  

 

 

Naročniku OBČINI KOMENDA, Zajčeva 23, 1218 Komenda, kot garancijo za resnost naše 

ponudbe za pridobitev javnega naročila  

 

"MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU GLAVARJEVA 104 V 

KOMENDI" 

 

izročamo eno (1) bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo. 

 

 

Menica in menična izjava sta podpisani s strani zakonitega zastopnika: 

 

________________________________, kot ____________________________  __________________ 

 (ime in priimek)  (funkcija) (podpis) 

 

Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda nepreklicno pooblaščamo, da izpolni bianco 

menico v višini 2.000,00 € (z besedo: dvatisočeurov 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele 

menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko: 

1. po odpiranju ponudb umakne svojo ponudbo; 

2. v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o 

sprejemu njegove ponudbe; 

3. po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, 

4. v ponudbi poda neresnične izjave. 

Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo "brez protesta" in 

je plačljiva na prvi poziv. 

 

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco 

podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe odgovornega podpisnika izdajatelja in 

podpisnika menice in te menične izjave. 
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Pooblaščamo Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1281 Komenda, da menico unovči pri 

_____________________________(BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. 

_______________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja 

menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

 

Veljavnost menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in velja 10 dni več, kot 

je določen rok za veljavnost ponudb, to je do vključno 02. 10. 2017.  

 

 

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice. 

 

 

 

 

   

Izdajatelj menice: 

   

 (žig)  

(kraj in datum)  (podpis) 
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OBRAZEC ŠT. 13 

 

 

 

CENIK MATERIALA, PLAČ, STORITEV GRADBENE MEHANIZACIJE IN PREVOZI KAMIONOV 

 

 

Naslov projekta: "MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA NA OBJEKTU   

                             GLAVARJEVA 104 V KOMENDI" 

 

Vsa dodatno naročena dela, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna, se bodo pri izvedbi javnega 

naročila zaračunavala po naslednjem ceniku:  

 

 

1. Materiala: 

(navede ponudnik v prilog k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 

 

 

 

2. Kalkulativnih plač s faktorjem oz. ceni režijskih urnih postavk za 

 

Visokokvalificirani delavec (VK) €/uro   

Kvalificirani delavec (KV) €/uro   

Polkvalificirani delavec (PK)  €/uro   

 

 

 

3. Storitev gradbene mehanizacije 

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 

 

 

4. Prevoz s kamionom 

(navede ponudnik v prilogi k temu ceniku, ter jo sestavi sam) 

 

 

 

 

   

 

 (žig) (ime in priimek osebe, pooblaščene za 

podpisovanje v imenu ponudnika) 

 

 

  

Kraj in datum  (podpis) 

 


