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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

A.01 PODATKI O NAROČILU IN PREDMET NAROČILA 

Na podlagi 34. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 

področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) naročnik GEOENERGO, raziskave in 

pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina d.o.o., Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 

Lendava – Lendava,vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po 

zahtevah razpisne dokumentacije za javno naročilo »Gradnja MRP Lendava – Petišovci « (v 

nadaljevanju: javno naročilo). 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek s predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti. 

Naročilo je enotno in ni razdeljeno na posamezne sklope. 

 

A.02 PODATKI O NAROČNIKU 

Naročnik tega javnega naročila je GEOENERGO, raziskave in pridobivanje surove nafte in 

zemeljskega plina d.o.o., Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – Lendava, 

Kontaktna oseba:  Andrej Karlin 

E-mail:   andrej.karlin@petrol.si 

 

A.03 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo 

infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava, za kar se pridobi uporabno dovoljenje, in 

po pridobljenem uporabnem dovoljenju gradnja MRP Lendava – Petišovci z dvema merilno 

regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega 

plina, povezavo na centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega sistema, za kar se prav 

tako pridobi uporabno dovoljenje. Natančen obseg zahtevanih storitev je detajlno določen v 

tehnični dokumentaciji – Dokumentaciji za razpis, vključno s popisi del (v nadaljevanju: DZR).  

 

A.04 ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL 

Z delom bo izbrani ponudnik začel po podpisu pogodbe in ga bo dolžan izvesti v roku 9 

mesecev od podpisa pogodbe.   

 

A.05 PODATKI O PONUDNIKIH 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati 

vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu. 

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba,  registrirana 

za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3527
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0665
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
mailto:evgen.torhac@petrol.si
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dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki 

skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega 

naročila. 

 

A.06 PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Razpisna dokumentacija s popisi del je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil 
(www.enarocanje.si). Tehnična dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika 
www.slovenski-plin.si in je v slovenskem jeziku. V kolikor bi ponudnik preko portala javnih 
naročil izrazil potrebo po prevodu delov tehnične dokumentacije v angleškem jeziku, bo 
naročnik posamezne dele tehnične dokumentacije lahko zagotovil tudi v angleškem jeziku. V 
primeru, da pride do neskladja med slovensko in angleško različico razpisne dokumentacije, 
prevlada oziroma se uporablja slovenska različica.  
 
 

A.07 PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb na enega od naslednjih načinov: 

- s priporočeno pošiljko po pošti na naslov GEOENERGO, raziskave in pridobivanje 

surove nafte in zemeljskega plina d.o.o., Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – 

Lendva ali 

- osebno, v vložišču na naslovu naročnika, vsak delovni dan v rednem delovnem času 

od 8.00 do 15.00 ure do roka, določenega za oddajo ponudb. 

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj 

navedeni naslov do 12. 5. 2016 najkasneje do 11.00 ure. 

Vse nepravočasno predložene oziroma prejete ponudbe (ne glede na datum oddaje na 

pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) 

bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 

 

A.08 ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 2016 ob 13.00 uri na naslovu 

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – Lendava. 

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na 

postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 

 

A.09 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z 

razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod 

pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 3. 5. 

2016 do 12. ure. 

http://www.enarocanje.si/
http://www.brezovica.si/
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Pojasnila glede razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih 

naročil. Vsi odgovori z objavo postanejo del razpisne dokumentacije. Naročnik izrecno 

opozarja ponudnike, da zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave ponudnikov ne bo dajal 

ustnih pojasnil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po 

potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so 

sestavni del razpisne dokumentacije. 

S spoštovanjem!      

Naročnik:  

GEOENERGO d.o.o. 

Borut Bizjak, direktor 

Miha Valentinčič, direktor 
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

B.01 SPLOŠNI DEL 

B.01.1. PREDMET PONUDBE 

Predmet javnega naročila je prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo 

infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava, za kar se pridobi uporabno dovoljenje, in 

po pridobljenem uporabnem dovoljenju gradnja MRP Lendava – Petišovci z dvema merilno 

regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega 

plina, povezavo na centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega sistema, za kar se prav 

tako pridobi uporabno dovoljenje. Natančen obseg zahtevanih storitev je detajlno določen v 

tehnični dokumentaciji – Dokumentaciji za razpis, vključno s popisi del (v nadaljevanju: DZR) 

in  osnutku pogodbe. 

Celoten obseg del mora biti opravljen v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz razpisne 

dokumentacije.  

Naročnik priporoča in omogoča ogled lokacije izvedbe del. Kontaktna oseba, s katero se 

ponudniki dogovorijo za datum ogleda, ki ne sme biti krajši od 6 dni od dneva, ki je določen 

kot roka za oddajo ponudb, je Andrej Karlin. Telefonska številka: 041 745 067, E-Mail: 

andrej.karlin@petrol.si. Po tem roku ogled več ne bo mogoč. Vse stroške, povezane z 

ogledom, nosi ponudnik. 

B.01.2. PRAVNA PODLAGA 

Pri oddaji tega javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih 

dokumentov:  

- Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju 

in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I)  

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 

43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I); 

- Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1); 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 

69/11 - uradno prečiščeno besedilo); 

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)  

- Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni 

list RS, št. 55/15)  

- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje. 

Postopek se v celoti 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. 

B.01.3. SKUPNA PONUDBA 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.  

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem 

nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3527
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0665
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3191
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2309
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- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis 

pogodbe, 

- obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njegove odgovornosti, 

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom 

in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v 

celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 

dokumentacije in 

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje, za katere je tako določeno v 

poglavju B.02.6 OSNOVNA SPOSOBNOST – POGOJI ZA DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI 

IN OBVEZNA DOKAZILA. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje 

sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za 

vse partnerje skupaj (47. člen ZJNVETPS). 

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika. 

B.01.4. PONUDBA S PODIZVAJALCI 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik odda ponudbo v sodelovanju s 

podizvajalci.  

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim 

je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali 

izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

Za podizvajalca se glede neposrednih plačil ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na 

razmerje z glavnim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe. 

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega 

naročila:  

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec pri izvajanju javnega naročila oz. 

vsak od podizvajalcev, če je podizvajalcev več, 

- podatki o vseh podizvajalcih, ki sodelujejo pri izvajanju javnega naročila 

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

V kolikor bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal s podizvajalci, so naslednji 

elementi obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: 

- pooblastilo glavnega izvajalca naročniku, da na podlagi potrjenega računa 

neposredno plačuje podizvajalcem;  

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 

izvajalca podizvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, 

ki je nastala pri izvajanju javnega naročila.  

Ponudnik mora ob podpisu pogodbe z naročnikom za vsakega podizvajalca predložiti 

podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema 

posamezni podizvajalec, 
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- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni 

ponudnik, 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi 

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 

dokumentacije.  

V primeru, če glavni izvajalec, ki pri izvajanju javnega naročila sodeluje z enim ali več 

podizvajalci ali v primeru, če je ponudnik nastopal sam, tekom izvajanja javnega naročila pa 

želi v izvajanje javnega naročila vključiti novega podizvajalca oz. podizvajalce oziroma 

zamenjati podizvajalca oz. podizvajalce, mora takšen glavni izvajalec, ki je sklenil pogodbo z 

naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi oz. vključitvi novega podizvajalca predložiti:  

- sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente iz te točke 

razpisne dokumentacije;  

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, v 

kolikor gre za zamenjavo podizvajalca;  

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 

novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

V kolikor izbrani ponudnik pri izvajanju javnega naročila sodeluje s podizvajalci, bo moral 

vsakemu svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno 

potrdil.  

V skladu z ZJNVETPS so obvezna neposredna plačila podizvajalcem. 

Ponudnik v celoti odgovarja za izpolnitev pogodbe. 

B.01.5. USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB 

IN ODSTOP OD IZVEDBE 

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega 

naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Že predložene 

ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka 

javnega naročanja.   

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse 

ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ne bo 

izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil 

ponudnike, ki bodo predložili ponudbo. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil 

na portalu javnih naročil. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve 

pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da 

predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se 

pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica 

storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik 

ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z 

izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega 

naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 

takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 
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Tudi v predhodno navedenih primerih ponudnik ni upravičen do kakršnekoli povrnitve 

stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. 

B.01.6. DOPOLNJEVANJE TER POJASNJEVANJE PONUDB   

Na podlagi 82. člena ZJNVETPS bo naročnik v primeru, če bo ugotovil, da je posamezna 

ponudba formalno nepopolna, zahteval dopolnitev take ponudbe.  

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ponudbe le v primeru, če določenega dejstva 

ne bo mogel preveriti sam. Dopolnitev ponudbe mora biti pisna. Če ponudnik v roku, ki ga bo 

določil naročnik v pisnem pozivu k dopolnitvi, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik 

ponudbo takega ponudnika izločil, o čemer bo izdal pisno odločitev hkrati z odločitvijo o 

oddaji naročila. Naročnik posebne odločitve o izločitvi ne bo sprejel, če bo ponudnik izločen 

iz postopka zaradi dejstva, da je vpisan v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.  

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti 

ponudbe in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične 

specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta 

naročanja z novim predmetom naročanja oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi 

lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je 

naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 82. člena ZJNVETPS s pisnim soglasjem 

ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih bo odkril pri pregledu in ocenjevanju 

ponudb, pri čemer pa se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 

Naročnik si pridržuje pravico, da bo poleg razlogov iz 82. člena ZJNVETPS v primeru vseh 

nejasnosti ponudbe, ponudnika pozval k dodatnim pojasnilom ponudbe. Naročnik bo 

ponudnika z dopisom obvestil o vseh nejasnostih, v zvezi s katerimi bo zahteval pojasnila ter 

bo ponudniku določil rok, v katerem mora poslati pojasnila. V primeru, da ponudnik v 

postavljenem roku ne bo poslal pojasnil ali zahtevanih dopolnitev, bo naročnik takšno 

ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka izvedbe javnega naročila. 

B.01.7. POSTOPEK IN OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 

Ponudnik mora ponudbe pripraviti v skladu z razpisno dokumentacijo. Po odpiranju ponudb 

in njihovem pregledu bo naročnik izdal odločitev o priznanju sposobnosti.  

Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. Pooblaščenca za vročanje 

pisanj v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki ga navedejo v 

razpisnem obrazcu C.03 PODATKI O PONUDNIKU, morajo imenovati: 

- tisti ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji – za ta namen morajo imenovati 

pooblaščenca za vročanje pisanj, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, 

- tisti ponudniki, ki oddajajo skupno ponudbo – za ta namen morajo izmed sebe 

imenovati enega pooblaščenca za vročanje pisanj, ta pa mora imeti sedež v Republiki 

Sloveniji. 

Ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje in katerih ponudbe bodo popolne, bodo lahko 

sodelovali v drugi fazi postopka javnega naročanja (v nadaljevanju: usposobljeni ponudniki). 

Ponudniki morajo izpolnjevati temeljne pogoje za sodelovanje v postopku oddaje javnega 

naročila, ki so določeni v poglavju B.02 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN 
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DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV, s 

katerimi se izkazujejo osnovna sposobnost in sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti, 

ekonomska in finančna sposobnost, tehnična in kadrovska sposobnost in skladnost 

ponujenega predmeta ponudbe s tehničnimi specifikacijami - DZR. 

Če kateri izmed ponudnikov ne bo izpolnjeval temeljnih pogojev za priznanje sposobnosti, bo 

tak ponudnik izločen iz postopka javnega naročanja, in sicer v odločitvi o priznanju 

sposobnosti, razen, če je ponudba formalno nepopolna.  

V prvi fazi ponudniki oddajo Popise del, v katere cen ne vnašajo. Ponudniki Popise del v 

PDF obliki samo natisnejo in podpišejo ter  ravnajo v skladu s spodnjimi navodili.  

Na vseh mestih, kjer so v popisih del materiali in oprema opredeljeni z oznako 

proizvajalca/blagovne znamke in modela/tipa, lahko ponudniki ponudijo drug enakovreden 

material ali opremo, ki izpolnjuje vse pogoje tehnične specifikacije, pri čemer morajo v tem 

primeru v popisu del prečrtati primeroma navedenega proizvajalca/blagovne znamke in 

modela/tipa in navesti enakovreden material ali opremo z navedbo enakovrednega 

proizvajalca/blagovne znamke in modela/tipa in priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere je 

razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.  

Pri navedbi proizvajalca in tipa materiala ali opreme ponudnik tudi označi naziv priloge – 

tehnične dokumentacije (kataloga, prospekta in podobno), s katero izkazuje izpolnjevanje 

zahtev naročnika, ter strani v tehnični dokumentaciji (ponudnik lahko tehnično dokumentacijo 

sam oštevilči), kjer se nahajajo tehnični podatki, iz katerih je jasno razvidno, da ponujen 

material ali oprema ustreza zahtevam. V sami priloženi tehnični dokumentaciji pa ponudnik 

jasno označi (obkroži ali drugače vidno označi) vse tehnične podatke, iz katerih je jasno 

razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam. 

Ponudnik lahko tehnično dokumentacijo predloži tudi v angleškem jeziku, vendar si naročnik 

pridržuje pravico zahtevati prevod, če oceni, da je to potrebno. V kolikor ponudnik ponuja 

proizvajalca/blagovno znamko oziroma tip/model materiala ali opreme, ki je primeroma 

naveden v popisu del, v popise del ne posega in se tako šteje, da ponuja primeroma 

naveden material ali opremo. 

Na vseh mestih, kjer so v popisih del navedeni standardi, naročnik dopušča enakovreden 

standard zahtevanemu standardu. 

Rok za vložitev revizijskega zahtevka po odločitvi o priznavanju sposobnosti je osem 

delovnih dni od prejema odločitve o priznavanji sposobnosti. 

V drugi fazi postopka javnega naročanja bodo usposobljeni ponudniki, ki jim je naročnik 

priznal usposobljenost z odločbo o priznanju sposobnosti, pozvani k temu, da izpolnijo 

Popise del s cenami.  

V pozivu k izpolnitvi Popisov del s cenami bo naročnik navedel rok za oddajo ponudb, ki bo 

za vse usposobljene ponudnike enak. 

Usposobljeni ponudniki v drugi fazi predložijo izpolnjene Popise del s cenami za vse pozicije 

iz Popisov del, pri čemer podajo cene za posamezne pozicije za tisto ponujeno opremo, ki so 

jo ponudniki navedli v prvi fazi, kjer je bila zahtevana, za ostale pozicije pa za tisto 

opremo/storitve/gradnjo, kot izhaja iz popisa del s količinami. 
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Usposobljeni ponudnik mora v drugi fazi predložiti ponovno tudi zahtevane obrazce za 

podizvajalce, vključno z vrednostjo njihovih del. 

Poleg izpolnjenih Popisov del mora usposobljeni ponudnik v drugi fazi predložiti tudi obrazec 

PONUDBA z navedbo ponujene cene brez vštetega DDV.  

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo z usposobljenim ponudnikom, ki bo 

najugodnejši glede na v tem razpisu določena merila. 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila naročnik ponudnike obvesti o svoji odločitvi. 

Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. 

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave 

nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo 

spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni 

odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo 

te odločitve odločil o zahtevku za revizijo in je ta odločitev pravnomočna. V tem primeru mora 

biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.  

B.01.8. SKLENITEV POGODBE 

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za gradnjo MRP Lendava – 

Petišovci . 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo 

podpisal v roku 5 dni od njenega prejema, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru 

bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe,  prav tako pa lahko naročnik od 

takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi 

takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik po pozivu ne 

podpiše pogodbe oziroma v kolikor do podpisa pogodbe s strani izbranega ponudnika 

predlagani/imenovani odgovorni vodja del ne pridobi priznanja poklicne kvalifikacije oziroma 

ne izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1, lahko 

naročnik sklene pogodbo z naslednjim ponudnikom, uvrščenim na drugo mesto glede na 

ocenjevalno lestvico in katera ponudba je popolna oziroma, če je to ni mogoče, z morebitnim 

ponudnikom uvrščenim na tretje mesto, itd.  

B.01.9. VAROVANJE PODATKOV 

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke 

ali poslovno skrivnost.  

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo 

za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo 

vključene v postopek javnega naročila. Ti podatki ne bodo nikjer objavljeni. 

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti 

niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, 

ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot poslovna skrivnost. 

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki 

bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«, 

pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo 
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določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob 

desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«. 

Kot poslovna skrivnost ne morejo biti označeni podatki, ki so po ZJNVETPS javni, in sicer: 

količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz 

ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali 

na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

B.01.10. REVIZIJA POSTOPKA 

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: 

ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 

naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v 

osmih (8) delovnih dneh od dneva: 

- objave obvestila o javnem naročilu ali 

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali 

popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali 

merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali 

predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali  

- prejema povabila k oddaji ponudb. 

Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema 

odločitve o dodelitvi naročila.  

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen 

ZPVPJN.  

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:  

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter 

kontaktno osebo  

- ime naročnika 

- oznako javnega naročila  

- predmet javnega naročila  

- očitane kršitve  

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo  

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če 

vlagatelj nastopa s pooblaščencem  

- 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 v višini 7.000,00 EUR, če 

se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo.  

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 

predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. 

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje 

sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. 

objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega 

naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).  
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Če naročnik ugotovi, da zahtevku za revizijo vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse, ali 

da ni bila plačana ustrezna taksa, zahtevek za revizijo s sklepom zavrže. 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 

priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 

ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.    

B.01.11. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 

določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, 

naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi 

pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme 

pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri 

izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije. 

B.02 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO 

PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV 

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi 

fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo 

ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo 

ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno 

pravno relevantno stanje.  

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje 

v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih 

zahtevanih dokumentov ter izpolnjenimi obrazci 

B.02.1. PONUDBA 

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. C.01 PONUDBA) v skladu s pogoji iz javnega 

razpisa in te razpisne dokumentacije. 

B.02.2. POPIS DEL 

Ponudniki morajo z obrazcem C.01 PONUDBA priložiti parafiran dokument C.02 

PONUDBENI PREDRAČUN. 

Naročnik opozarja ponudnike, da so za presojo popolnosti ponudb relevantni objavljeni 

popisi del v pdf obliki.  

V prvi fazi ponudniki ne smejo izpolniti obrazca iz oddelka Popis del s cenami. Ponudniki 

morajo zgolj natisniti in podpisati obrazec Popisi del, ki je v PDF obliki ter ravnati v skladu s 

spodnjimi navodili. 

Na vseh mestih, kjer so v popisih del materiali in oprema opredeljeni z oznako 

proizvajalca/blagovne znamke in modela/tipa, lahko ponudniki ponudijo drug enakovreden 

material ali opremo, ki izpolnjuje vse pogoje tehnične specifikacije, pri čemer morajo v tem 

primeru v popisu del prečrtati primeroma navedenega proizvajalca/blagovne znamke in 

modela/tipa in navesti enakovreden material ali opremo in priložiti tehnično dokumentacijo, iz 

katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.  
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Pri navedbi proizvajalca in tipa materiala ali opreme ponudnik tudi označi naziv priloge – 

tehnične dokumentacije (kataloga, prospekta in podobno), s katero izkazuje izpolnjevanje 

zahtev naročnika, ter strani v tehnični dokumentaciji (ponudnik lahko tehnično dokumentacijo 

sam oštevilči), kjer se nahajajo tehnični podatki, iz katerih je jasno razvidno, da ponujen 

material ali oprema ustreza zahtevam. V sami priloženi tehnični dokumentaciji pa ponudnik 

jasno označi (obkroži ali drugače vidno označi) vse tehnične podatke, iz katerih je jasno 

razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam. 

Ponudnik lahko tehnično dokumentacijo predloži tudi v angleškem jeziku, vendar si naročnik 

pridržuje pravico zahtevati prevod, če oceni, da je to potrebno. V kolikor ponudnik ponuja 

proizvajalca/blagovno znamko oziroma tip/model materiala ali opreme, ki je primeroma 

naveden v popisu del, v popise del ne posega in se tako šteje, da ponuja primeroma 

naveden material ali opremo. 

Na vseh mestih, kjer so v popisih del navedeni standardi, naročnik dopušča enakovreden 

standard zahtevanemu standardu. 

B.02.3. PODATKI O PONUDNIKU 

Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. C.03 PODATKI O PONUDNIKU). 

B.02.4. SESTAVINE PONUDBE, V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA 

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega 

naročila, če nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz 

točke B.01.03 Skupna ponudba). 

V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih 

dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v 

skupnem nastopu posebej naslednje dokumente: 

- D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN SPOSOBNOST 

ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

- D.02 IZJAVA PONUDNIKA – TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI 

POGOJI 

Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po 

pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni 

ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. 

B.02.5. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. C.05 UDELEŽBA 

PODIZVAJALCEV), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne 

nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (priloga št. 

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče 

najti.). 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin 

predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca: 

- E.01 PODATKI O PODIZVAJALCU 
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- E.02 IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI 

UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE 

NAROČNIKA 

- E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA s prilogami  

B.02.6. OSNOVNA SPOSOBNOST – POGOJI ZA DOKAZOVANJE SPOSOBNOSTI IN 

OBVEZNA DOKAZILA 

Pogoj 1. Ponudnik mora (skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci) izkazovati 

sposobnost za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega javnega 

naročila v celoti. Vsak ponudnik in podizvajalec skladno s predpisi države, kjer 

ima sedež, lahko opravlja dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in 

sicer tisto dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo. 

DOKAZILO: D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN 

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI in v primeru 

ponudbe s podizvajalci tudi E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA. 

Pogoj mora izkazati ponudnik, oziroma ponudnik(i) in podizvajalci skupno. 

Pogoj 2. Ponudnik oziroma podizvajalec ni v stečajnem postopku, postopku prisilne 

poravnave ali prisilnega prenehanja ali v zvezi s temi postopki sodišču ni bil 

podan predlog, o katerem sodišče še ni odločilo; 

DOKAZILO: D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN 

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI in v primeru 

ponudbe s podizvajalci tudi E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA. 

Pogoj mora izpolnjevati vsak ponudnik in podizvajalec. 

Pogoj 3. Vsak ponudnik in podizvajalec ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet naročila, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno 

dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom, in sicer za tisto dejavnost, ki jo 

prevzema v izvedbo. 

DOKAZILO: D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN 

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI in v primeru 

ponudbe s podizvajalci tudi E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA. 

Pogoj mora izpolnjevati vsak ponudnik in podizvajalec za tisto dejavnost, ki jo 

prevzema v izvedbo. 

Pogoj 4. Ponudnik in podizvajalec na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena 

ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNVPOV 

DOKAZILO: D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN 

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI in v primeru 

ponudbe s podizvajalci tudi E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA.  

Pogoj mora izpolnjevati vsak ponudnik in podizvajalec. 

Pogoj 5. Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovanjem odgovornosti z 

zavarovalno vsoto najmanj v višini pogodbene vrednosti v skladu s 33. členom 

Zakona o graditvi objektov (osnovno zavarovanje in morebitno dozavarovanje 
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do pogodbene vrednosti). Ponudnik mora imeti sklenjeno gradbeno - 

montažno zavarovanje v zvezi z izvedbo del po pogodbi z zavarovalno vsoto 

najmanj v višini pogodbene vrednosti. O sklenjenem zavarovanju mora 

predložiti naročniku kopije zavarovalnih polic (z veljavnostjo, ki je najmanj 

enaka času veljavnosti pogodbe) v roku 8 dni od podpisa pogodbe. 

DOKAZILO: D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN 

SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

Pogoj mora izkazati ponudnik oziroma ponudnik(i) skupno. 

B.02.7. EKONOMSKO-FINANČNI STATUS – POGOJI ZA DOKAZOVANJE 

SPOSOBNOSTI IN OBVEZNA DOKAZILA 

Pogoj 6. Ponudnik in podizvajalec v zadnjih 180 dneh pred dnevom objave tega 

naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega nobenega 

transakcijskega računa. 

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI in v primeru 

ponudbe s podizvajalci tudi E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA.  

in potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprte račune, iz katerega izhaja 

izpolnjevanje tega pogoja. 

Pogoj mora izpolnjevati vsak ponudnik in podizvajalec. 

Pogoj 7. Ponudnik je v poslovnem letu 2014 izkazal letne prihodke vsaj v višini 

2.000.000 EUR. 

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI 

in revidirani računovodski izkazi poslovnega leta oziroma nerevidirani 

računovodski izkazi, ki jim mora biti priložena izjava ponudnika, da ni 

zavezanec k reviziji. Če so računovodski izkazi javno dostopni, mora ponudnik 

predložiti podatke, kje so ti javno dostopni in jih fizično ne prilaga. 

Pogoj mora izkazati ponudnik oziroma ponudnik(i) skupno. 

B.02.8. POGOJI ZA DOKAZOVANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI IN 

OBVEZNA DOKAZILA 

Pogoj 8. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela s področja gradnje 

ali rekonstrukcije visokotlačne (nad 16 bar) merilno regulacijske postaje (MRP) 

v vrednosti nad 400.000,00 EUR brez DDV vsaj na enemu objektu. 

Naročnik bo kot ustrezne priznal tiste reference: 

- pri katerih so bila vsa dela v celoti izvedena, kar pomeni, da je prišlo do 

uspešne primopredaje objekta; 

- za katere bodo naročniki del potrdili, da so bila dela izvedena kvalitetno in v 

zahtevanih rokih. 
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DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu D.03 REFERENCE 

PONUDNIKA in D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - 

REFERENCE PONUDNIKA ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse 

podatke iz predpisanega obrazca. Za vsako referenco posebej mora navesti 

kontaktno osebo, pri kateri je referenco mogoče preveriti.  

Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo 

na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za 

katera prilagajo reference. 

Pogoj 9. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela s področja gradnje 

ali rekonstrukcije visokotlačnega plinovoda (nad 16 bar) v dolžini najmanj 1km. 

Naročnik bo kot ustrezne priznal tiste reference: 

- pri katerih so bila vsa dela v celoti izvedena, kar pomeni, da je prišlo do 

uspešne primopredaje objekta; 

- za katere bodo naročniki del potrdili, da so bila dela izvedena kvalitetno in v 

zahtevanih rokih. 

DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu D.03 REFERENCE 

PONUDNIKA in  D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - 

REFERENCE PONUDNIKA ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse 

podatke iz predpisanega obrazca. Za vsako referenco posebej mora navesti 

kontaktno osebo, pri kateri je referenco mogoče preveriti.  

Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo 

na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za 

katera prilagajo reference. 

Pogoj 10. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena tri vzdrževalna dela 

visokotlačnega plinovoda (nad 16 bar). 

Naročnik bo kot ustrezne priznal tiste reference: 

- za katere bodo naročniki del potrdili, da so bila dela izvedena kvalitetno in v 

zahtevanih rokih. 

DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu D.03 REFERENCE 

PONUDNIKA in D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - 

REFERENCE PONUDNIKA ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse 

podatke iz predpisanega obrazca. Za vsako referenco posebej mora navesti 

kontaktno osebo, pri kateri je referenco mogoče preveriti.  

Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo 

na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za 

katera prilagajo reference. 

Pogoj 11. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela dobave in vgradnje 

kromatografa za dimenzijo plinovoda DN 100 ali več vključno z inštalacijo za 

zajem in analizo vzorca zemeljskega plina. 

Naročnik bo kot ustrezne priznal tiste reference: 

- pri katerih so bila vsa dela v celoti izvedena; 
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- za katere bodo naročniki del potrdili, da so bila dela izvedena kvalitetno in v 

zahtevanih rokih. 

DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu D.03 REFERENCE 

PONUDNIKA in D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - 

REFERENCE PONUDNIKA ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse 

podatke iz predpisanega obrazca. Za vsako referenco posebej mora navesti 

kontaktno osebo, pri kateri je referenco mogoče preveriti.  

Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo 

na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za 

katera prilagajo reference. 

Pogoj 12. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela ''vročega priklopa'' 

(varjenje na plinovodu pod tlakom) s tehnologijo varjenja na prenosnem 

plinovodnem omrežju vsaj na dveh plinovodnih objektih. 

Naročnik bo kot ustrezne priznal tiste reference: 

- pri katerih so bila vsa dela v celoti izvedena, kar pomeni, da je prišlo do 

uspešne primopredaje objekta; 

- za katere bodo naročniki del potrdili, da so bila dela izvedena kvalitetno in v 

zahtevanih rokih. 

DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu D.03 REFERENCE 

PONUDNIKA in D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - 

REFERENCE PONUDNIKA ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse 

podatke iz predpisanega obrazca. Za vsako referenco posebej mora navesti 

kontaktno osebo, pri kateri je referenco mogoče preveriti.  

Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo 

na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za 

katera prilagajo reference. 

Pogoj 13. Ponudnik mora imeti referenco za dobavo, namestitev in obratovanje vsaj 

enega sistema nadzorne opreme z možnostjo MODBUS komunikacije s 

centralnim nadzornim sistemom, v zadnjih petih letih iz področja, ki se nanaša 

na nadzorno opremo z izvedeno override regulacijo pretoka in tlaka, ki zajema 

meritev pretečenih količin zemeljskega plina v plinasti fazi v plinovodnem 

sistemu in avtomatiziranim sosledjem odpiranja vstopnih ter izstopnih ventilov.  

Naročnik bo kot ustrezne priznal tiste reference: 

- pri katerih so bila vsa dela v celoti izvedena; 

- za katere bodo naročniki del potrdili, da so bila dela izvedena kvalitetno in v 

zahtevanih rokih. 

DOKAZILO: Izpolnjen seznam referenc na obrazcu D.03 REFERENCE 

PONUDNIKA in D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - 

REFERENCE PONUDNIKA ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse 

podatke iz predpisanega obrazca. Za vsako referenco posebej mora navesti 

kontaktno osebo, pri kateri je referenco mogoče preveriti.  
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Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo 

na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za 

katera prilagajo reference. 

Pogoj 14. Ponudnik mora zagotoviti sledeče kadre: 

- 1 (enega) odgovornega vodjo del gradbene ali strojne stroke z najmanj 5 let 

izkušenj na podobnih delih, ki mora imeti opravljen strokovni izpit in je član 

poklicne organizacije v skladu s predpisi države članice, kjer opravlja 

dejavnost, če je v tisti državi takšno članstvo obvezno (v skladu z ZGO-1 mora 

izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte in biti 

vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije). Ponudnik mora zagotoviti, da 

bo odgovorni vodja del pridobil priznanje poklicne kvalifikacije (v kolikor 

opravlja dejavnost v drugi državi članici) oziroma bil vpisan v imenik Inženirske 

zbornice Slovenije in izpolnjeval pogoje za odgovornega vodjo del za 

zahtevne objekte po ZGO-1, in sicer do podpisa pogodbe. 

- 1 (enega) inženirja strojne stroke  z opravljenim strokovnim izpitom iz strojne 

stroke v skladu s predpisi države članice, kjer opravlja dejavnost (v skladu z 

ZGO-1 mora imeti opravljen izpit IZS strojne stroke). Ponudnik mora 

zagotoviti, da bo inženir strojne stroke, ki opravlja dejavnost v drugi državi 

članici, do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

- 1 (enega) inženirja gradbene stroke  z opravljenim strokovnim izpitom iz 

gradbene stroke v skladu s predpisi države članice, kjer opravlja dejavnost (v 

skladu z ZGO-1 mora imeti opravljen izpit IZS gradbene stroke). Ponudnik 

mora zagotoviti, da bo inženir gradbene stroke, ki opravlja dejavnost v drugi 

državi članici, do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po 

ZGO-1. 

- 1 (enega) inženirja elektro stroke  z opravljenim strokovnim izpitom iz elektro 

stroke v skladu s predpisi države članice, kjer opravlja dejavnost (v skladu z 

ZGO-1 mora imeti opravljen izpit IZS elektro stroke) in ki ima najmanj 5 let 

delovnih izkušenj na področju izdelave elektronskih naprav. Ponudnik mora 

zagotoviti, da bo inženir elektro stroke, ki opravlja dejavnost v drugi državi 

članici, do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

-1 (enega) varilskega inženirja EWT ali EWE 

-1 (enega) koordinatorja za VZD (varnost in zdravje pri delu) 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec D.05 KADRI in tam zahtevana dokazila.  

Pogoj mora izkazati ponudnik, oziroma ponudnik(i) in podizvajalci skupno. 

Pogoj 15. Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in 

zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela. Ponudnik izpolnjuje vse 

zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje in podzakonskih predpisov s področja 

varstva okolja, zdravja in varnosti pri delu in požarne varnosti. Ponudnik mora 

pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta naročila spoštovali obveznosti, ki 

izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, 

veljavnih v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora imeti zadostne tehnične 

sposobnosti za izvedbo tega javnega naročila. Ponudnik mora imeti na 
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razpolago priprave in tehnična sredstva za delo na višini (varnostni pasovi, 

premični gradbeni odri ipd.) in za delo v EX conah (antistatično oblačilo in 

delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati 

zahtevam standarda  SIST EN 1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične 

lastnosti ali enakovredno; visoki zaščitnimi čevlji morajo ustrezati zahtevam 

standarda SIST EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3 ali 

enakovredno; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 

166 in 177 - Osebno varovanje oči ali enakovredno. Ponudnik mora biti 

usposobljen dobaviti, namestiti in spraviti v obratovanje sistem nadzorne 

opreme z možnostjo MODBUS komunikacije in komunikacije z Willowglen 

SCADA systems ter izvesti override regulacijo pretoka in tlaka, ki zajema 

meritev pretečenih količin zemeljskega plina v plinasti fazi v plinovodnem 

sistemu in avtomatiziranim sosledjem odpiranja vstopnih ter izstopnih ventilov. 

DOKAZILO: Podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI, FINANČNI IN DRUGI KRITERIJI 

in podroben seznam priporočenih ključnih rezervnih delov s cenikom za 

MRP Lendava – Petišovci 

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki skupno. 

Pogoj 16. Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del predložiti program zagotavljanja 

kakovosti, ki mora vsebovati vse predvidene procedure z navedbo 

uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, 

ateste varilnih postopkov za jeklo material L245 MB, SIST EN10208 ali 

enakovredno, ateste varilnega osebja za najmanj tri varilce za jeklo, potrdila o 

kvalifikaciji in usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, nad 

antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim preizkusom. 

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI in program 

zagotavljanja kakovosti v skladu s tem pogojem. 

Pogoj morajo izpolniti vsi ponudniki skupno. 

B.02.9. DRUGI POGOJI NAROČNIKA 

Pogoj 17. Ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni 

dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov z vsemi možnimi 

posledicami. 

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI 

Pogoj morajo izpolniti vsi ponudniki skupno. 

Pogoj 18. Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila pravočasno 

izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti. 

Zoper ponudnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega 

javnega naročila ni bila upravičeno unovčena garancija za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku. 
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V ponudnikovih ponudbah danih v postopku javnega naročanja iz obdobja 

zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali 

drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so 

neresnične ali zavajajoče. 

V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila 

dokazana velika strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del 

od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd… na področju povezanem s 

predmetom javnega naročila. 

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI 

Pogoj morajo izpolniti vsi ponudniki skupno. 

Pogoj 19. Ponudnik mora sprejeti pogoje iz razpisne dokumentacije. 

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.02 IZJAVA PONUDNIKA – 

TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI 

Pogoj morajo izpolniti vsi ponudniki skupno. 

Pogoj 20. Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati in žigosati vsako stran, s čimer 

potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. 

DOKAZILO: Izpolnjen, parafiran in podpisan vzorec pogodbe na obrazcu 

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. Napaka! Vira sklicevanja ni 

bilo mogoče najti.. 

B.02.10. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE FINANČNIH ZAVAROVANJ V ZVEZI Z 

NAROČILOM 

Pogoj 21. Za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti  

zavarovanje za resnost ponudbe z veljavnostjo, ki je najmanj 15 dni daljša od 

veljavnosti ponudbe, in v višini najmanj 30.000 EUR v skladu z obrazcem F.01 

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE. 

Zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 

i. po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali jo nedopustno 

spremeni v času njene veljavnosti; 

ii. na poziv naročnika ne podpiše pogodbe; 

iii. po sklenitvi pogodbe ne predloži zavarovanja/garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, določenem v razpisni 

dokumentaciji. 

Neunovčena zavarovanja za resnost ponudbe se po zaključku postopka 

oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Ponudnik mora predložiti bančno 

garancijo oziroma finančno zavarovanje pri zavarovalnici. Zavarovanje, ki 

mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v svoji vsebini ne sme 

odstopati od vzorčnega zavarovanja, ki je priloženo razpisni dokumentaciji. 

Pogoj 22. Izvajalec bo moral naročniku najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe 

izročiti  finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

skladu z obrazcem F.02 IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI  

FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
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OBVEZNOSTI v višini najmanj 10% pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja 

zavarovanja je najmanj 30 dni po poteku roka, ki je določen kot rok za izvedbo 

pogodbenih obveznosti. V kolikor se navedeni rok podaljša, mora izvajalec 

ustrezno podaljšati tudi veljavnost zavarovanja. 

Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru, da bo izbran po tem javnem 

naročilu, predložil ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti.  

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s 

predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

Ponudnik mora predložiti bančno garancijo oziroma finančno zavarovanje pri 

zavarovalnici. Zavarovanje ali garancija, ki mora biti brezpogojna in plačljiva 

na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne 

dokumentacije.  

DOKAZILO: Izjava ponudnika na obrazcu F.02 IZJAVA PONUDNIKA O 

PREDLOŽITVI  FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTI in VZOREC GARANCIJE 

Pogoj 23. Izvajalec bo moral naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v 

garancijski dobi v skladu z obrazcem F.03 IZJAVA PONUDNIKA O 

PREDLOŽITVI  FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V 

GARANCIJSKEM ROKU v višini 5% celotne pogodbene vrednosti z DDV z 

veljavnostjo 30 dni po preteku 3 letne garancijske dobe. 

Zavarovanje služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti 

v času garancijskega roka.  

Ponudnik mora predložiti bančno garancijo oziroma finančno zavarovanje pri 

zavarovalnici. Zavarovanje ali garancija, ki mora biti brezpogojna in plačljiva 

na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne 

dokumentacije. Zavarovanje za odpravo napak v garancijske roku se mora 

glasiti na družbo Plinovodi d.o.o. 

DOKAZILO: Izjava ponudnika na obrazcu F.03 IZJAVA PONUDNIKA O 

PREDLOŽITVI  FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V 

GARANCIJSKEM ROKU in VZOREC GARANCIJE 

 

B.03 OBLIKA PONUDBE 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem ali angleškem jeziku, skladno 

z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije.  

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni 

predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in 

ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.  

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali 

po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali 

oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in 
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parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, 

razvidnem iz točke B.02 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI 

JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV te razpisne 

dokumentacije.  

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa 

prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, 

in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali.  

Ponujena dela morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor 

ponudnik v ponudbi ne ponudi vseh zahtevanih del ali so le-ta neustrezna, se ponudnika 

izloči iz nadaljnjega obravnavanja. 

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in 

morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni 

posebej zahtevan. 

Zaželeno je: 

- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem 

dopisu navesti skupno število strani v ponudbi; 

- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; 

- da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in 

zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni 

možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali 

pečata; 

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; 

- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je 

dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); 

- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v 

poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo 

predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. 

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je 

na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma 

ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec ovojnice (priloga št. G OBRAZEC OVOJNICE).  

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
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B.04 VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba mora veljati najmanj 270 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka 

veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. 

B.05 CENA 

V prvi fazi ponudnik ne sme izpolniti obrazca Popisi del s cenami. Naročnik zgolj natisne in 

podpiše Popise del - dokument v obliki PDF ter ga izpolni glede predmeta ponudbe v skladu 

z navodili iz razpisne dokumentacije. 

Cene v drugi fazi v ponudbi bodo izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške za 

izvedbo vseh del, ki so predmet tega naročila in morebitne popuste. Cene v ponudbenem 

predračunu in skupna vrednost ponudbe se bo vpisovala na dve decimalni mesti. Cena je 

oblikovana po sistemu »ključ v roke« in je fiksna in nespremenljiva. 

B.06 PLAČILNI POGOJI 

Naročnik bo izvajalcu plačal za opravljena dela v skladu s pogodbo.  

Ponudnik je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo in ravnati v skladu z obveznostmi, ki 

mu jih nalagajo ZGO-1 in drugi veljavni predpisi (Sistemska obratovalna navodila za prenos 

zemeljskega plina, Energetski zakon), kar mora vračunati v svojo ponudbo. 

B.07 VARIANTNA PONUDBA 

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. 

B.08 MERILA ZA IZBOR 

Naročnik bo naročilo po končani drugi fazi oddal ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz 

razpisne dokumentacije in ponudil izvedbo vseh del po najnižji ceni.  

B.09 GARANCIJSKA DOBA IN REZERVNI DELI 

Posamezni ponudnik mora ponuditi najmanj 3 letno garancijsko dobo, ki prične teči z dnem 

primopredaje objekta. Za solidnost objekta velja 10 letna garancijska doba. 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti podroben seznam priporočenih ključnih rezervnih delov s 

cenikom za MRP Lendava – Petišovci. 
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C. PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU 



C.01 PONUDBA 

Za oddajo javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za 

»Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu javnih naročil št. 

__________z dne  ____2016, dajemo ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila v 

skladu z vsemi pogoji iz razpisne dokumentacije, kot sledi: 

 

Številka: _______________________ 

Datum: _______________________ 

 

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu (navede se vse partnerje v skupnem 

nastopu in tudi to, kdo izmed njih je vodilni partner): 

____________________________________  

 

Naslov:   

Matična številka:   

Identifikacijska številka za DDV:   

 

II. Pogoji ponudbe: 

1. Veljavnost ponudbe (vsaj 270 dni) je ________ dni od roka za oddajo ponudb. 

 

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v 

primeru odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni 

stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 

 

3. Ponudbena dokumentacija je bila pripravljena v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri 

delu, zaposlitev in delovne pogoje v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo 

izpolnili v skladu z navodili naročnika, kot tudi vsemi predpisi s področja varstva pri delu, 

zaposlitev in delovnimi pogoji, v Republiki Sloveniji.  

 

4. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v 

razpisni dokumentaciji, vključno z vzorcem pogodbe, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. 

Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna 

tem pogojem. 

 

5. Izjavljamo, da je razpisna dokumentacija povsem jasna in nedvoumna, ter smo jo v celoti 

razumeli. 
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6. Izjavljamo, da so podatki, navedeni v naši prijavi oziroma ponudbi, točni in nezavajajoči. 

Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost. 

 

7. Izjavljamo, da smo skrbno proučili tehnične in druge zahteve razpisne dokumentacije ter 

da smo v celoti usposobljeni za tovrstna naročila in v celoti razumemo, kaj je predmet 

javnega naročila, da razpolagamo z ustrezno in potrebno delovno silo, materiali in opremo 

ter da nas doslej prevzete obveznosti iz drugih pogodbenih odnosov ne bodo ovirale pri 

kvalitetni in pravočasni izvedbi javnega naročila, ki je predmet tega javnega razpisa. 

 

 

Kraj in datum: 

 

Ponudnik: 

 Žig in podpis: 



C.02 PONUDBENI PREDRAČUNI 

V prvi fazi ponudniki ne smejo izpolniti obrazca iz oddelka Popis del s cenami. Ponudniki 

morajo zgolj natisniti in podpisati obrazec Popisi del, ki je v PDF obliki ter ravnati v skladu s 

spodnjimi navodili. 

Na vseh mestih, kjer so v popisih del materiali in oprema opredeljeni z oznako 

proizvajalca/blagovne znamke in modela/tipa, lahko ponudniki ponudijo drug enakovreden 

material ali opremo, ki izpolnjuje vse pogoje tehnične specifikacije, pri čemer morajo v tem 

primeru v popisu del prečrtati primeroma navedenega proizvajalca/blagovne znamke in 

modela/tipa in navesti enakovreden material ali opremo in priložiti tehnično dokumentacijo, iz 

katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.  

Pri navedbi proizvajalca in tipa materiala ali opreme ponudnik tudi označi naziv priloge – 

tehnične dokumentacije (kataloga, prospekta in podobno), s katero izkazuje izpolnjevanje 

zahtev naročnika, ter strani v tehnični dokumentaciji (ponudnik lahko tehnično dokumentacijo 

sam oštevilči), kjer se nahajajo tehnični podatki, iz katerih je jasno razvidno, da ponujen 

material ali oprema ustreza zahtevam. V sami priloženi tehnični dokumentaciji pa ponudnik 

jasno označi (obkroži ali drugače vidno označi) vse tehnične podatke, iz katerih je jasno 

razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam. 

Ponudnik lahko tehnično dokumentacijo predloži tudi v angleškem jeziku, vendar si naročnik 

pridržuje pravico zahtevati prevod, če oceni, da je to potrebno. V kolikor ponudnik ponuja 

proizvajalca/blagovno znamko oziroma tip/model materiala ali opreme, ki je primeroma 

naveden v popisu del, v popise del ne posega in se tako šteje, da ponuja primeroma 

naveden material ali opremo. 

Na vseh mestih, kjer so v popisih del navedeni standardi, naročnik dopušča enakovreden 

standard zahtevanemu standardu. 

 

Kraj in datum: Ponudnik:  

 

 Žig in podpis: 

 

 



C.03 PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

NAZIV PONUDNIKA: 

 

 

NASLOV PONUDNIKA: 

 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 

OSEBE: 

 

 

TELEFON: 

 

 

TELEFAKS*: 

 

 

ID za DDV PONUDNIKA: 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS 

PONUDBE IN POGODBE: 

 

 

Imenovani pooblaščenec za 

vročanje po ZUP (izpolni ponudnik, 

ki nima sedeža v  Republiki 

Sloveniji, in ponudniki, ki oddajajo 

skupno ponudbo): 

 

 

V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi. 

 

Kraj in datum: 

 

Ponudnik (zakoniti zastopnik): 
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C.04 IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

 

 

 

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 

 

 

 

 

 

Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 

 

 



C.05 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih: 

 

PODIZVAJALEC: 

naziv:  

naslov:  

matična št.  davčna št.  

TRR  

VRSTA DEL (predmet, količina):  

 

 

 

 

vrednost del v 
%: 

 

kraj izvedbe:  

rok izvedbe:  

 

Opomba:  

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. 

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec kopira.  

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 
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D. OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV 



D.01 IZJAVA PONUDNIKA - OSNOVNA SPOSOBNOST IN SPOSOBNOST ZA 

OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI1 

___________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

izjavljamo, da: 

1. skladno s predpisi države, kjer imamo sedež, lahko opravljamo naslednje dejavnosti: 

ŠIFRA 

dejavnosti 

NAZIV dejavnosti 

  

  

  

  

  

  

  

  

Med našimi registriranimi dejavnostmi je tudi dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. 

2. imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za 

katere se zahteva posebno dovoljenje; 

3. nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 

oziroma 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNVPOV. 

4. nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja, 

prav tako v zvezi s temi postopki sodišču še ni bil dal predlog, o katerem še ni 

odločilo 

5. bomo v roku 8 dni od podpisa pogodbe naročniku dostavili kopijo zavarovalne 

pogodbe/police za zavarovanje odgovornosti z zavarovalno vsoto najmanj v višini 

pogodbene vrednosti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (osnovno 

zavarovanje in morebitno dozavarovanje do pogodbene vrednosti) in kopijo 

zavarovalne pogodbe/police za gradbeno - montažno zavarovanje v zvezi z izvedbo 

del po pogodbi z zavarovalno vsoto najmanj v višini pogodbene vrednosti, oboje z 

veljavnostjo najmanj za čas veljavnosti pogodbe 

6. soglašamo, da naročnik za potrebe preverjanja resničnosti vseh izjav pridobi podatke 

od državnih in drugih organov, ki vodijo uradne evidence v zvezi s podatki, ki jih 

zatrjujemo v naši ponudbi. Soglasje se nanaša na vse podatke, ne glede na to, ali gre 

                                                

1 Izjavo podpiše ponudnik oziroma vsak ponudnik v skupni ponudbi. 
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za osebne podatke, podatke, ki so davčna tajnost ali druge podatke, za katerih 

pridobitev je potrebno soglasje po posebnem zakonu 

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 
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D.02 IZJAVA PONUDNIKA – TEHNIČNI, EKONOMSKI FINANČNI IN DRUGI POGOJI2 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 smo v poslovnem letu 2014 izkazali letne prihodke vsaj v višini 2.000.000 EUR v 

skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije, 

 v zadnjih 180 dneh pred dnevom objave tega naročila na Portalu javnih naročil 

nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa,  

 je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje, ugled ter 

zaposlene, ki so sposobni izvesti dela, predpisana s pogodbo, 

 izpolnjujemo vse zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje in podzakonskih predpisov s 

področja varstva okolja, zdravja in varnosti pri delu in požarne varnosti, 

 imamo zadostne tehnične sposobnosti za izvedbo tega javnega naročila, 

 imamo na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo na višini (varnostni 

pasovi, premični gradbeni odri ipd.) in za delo v EX conah (antistatično oblačilo in 

delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam 

standarda  SIST EN 1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti ali 

enakovredno; visoki zaščitnimi čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST 

EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3 ali enakovredno; 

zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - 

Osebno varovanje oči ali enakovredno 

 smo usposobljen dobaviti, namestiti in spraviti v obratovanje sistem nadzorne 

opreme z možnostjo MODBUS komunikacije in komunikacije z Willowglen 

SCADA systems ter izvesti override regulacijo pretoka in tlaka, ki zajema meritev 

pretečenih količin zemeljskega plina v plinasti fazi v plinovodnem sistemu in 

avtomatiziranim sosledjem odpiranja vstopnih ter izstopnih ventilov. 

 so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije 

priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in 

ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost, 

 smo v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila 

pravočasno izpolnili vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do pogodbenih 

partnerjev, 

 zoper nas v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila 

ni bila upravičeno unovčena garancija za dobo izvedbo pogodbenih obveznosti ali 

garancija za odpravo napak v garancijskem roku, 

 v naših ponudbah v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega 

naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se 

je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče, 

                                                

2 Izjavo podpiše ponudnik oziroma vsak ponudnik v skupni ponudbi. 
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 nam v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila 

na katerikoli način dokazana velika strokovna napaka, kot na primer: slabša 

kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd., na področju, 

povezanem s predmetom javnega naročila, 

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvedbi predmeta naročila spoštovali 

obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih 

pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji, 

 sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, 

 bodo kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno 

usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisane storitve, 

 bomo zagotovili ustrezno kvalificiran kader za izvedbo predmeta javnega naročila, 

da bo zadostil zakonskim pogojem,  

 bomo zagotovili odgovornega vodja del oziroma odgovornega vodja posameznih 

del, ki izpolnjujejo pogoje za zahtevne objekte v skladu z določili ZGO-1. 

 

Za tem obrazcem se priložijo: 

- revidirani računovodski izkazi poslovnega leta oziroma nerevidirani računovodski izkazi, ki 

jim mora biti priložena izjava ponudnika, da ni zavezanec k reviziji. Če so računovodski izkazi 

javno dostopni, mora ponudnik predložiti podatke, kje so ti javno dostopni in jih fizično ne 

prilaga. 

-   potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune, iz katerih izhaja resničnost izjave, 

- program zagotavljanja kakovosti, ki vsebuje vse predvidene procedure z navedbo 

uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, ateste varilnih 

postopkov za jeklo material L245 MB, SIST EN10208 ali enakovredno, ateste varilnega 

osebja za najmanj tri varilce za jeklo, potrdila o kvalifikaciji in usposobljenosti kontrolnega 

osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim preizkusom 

- podroben seznam priporočenih ključnih rezervnih delov s cenikom za MRP Lendava – 

Petišovci 

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 

 



D.03 REFERENCE PONUDNIKA 

 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

navajamo naslednje reference za opravljena dela, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije: 

(ponudnik predloži naveden obrazec ločeno za izpolnjevanje vsakega izmed pogojev 8 do 13, te razpisne dokumentacije in na vsakem obrazcu 

obkroži katerega izmed pogojev izkazuje z obrazcem:) 

- pogoj 8: Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije visokotlačne (nad 16 bar) 

merilno regulacijske postaje (MRP) v vrednosti nad 400.000,00 EUR brez DDV vsaj na enemu objektu.  

- pogoj 9: Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela s področja gradnje ali rekonstrukcije visokotlačnega plinovoda 

(nad 16 bar) v dolžini najmanj 1km. 

- pogoj 10: Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena tri vzdrževalna dela visokotlačnega plinovoda (nad 16 bar). 

- pogoj 11: Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela dobave in vgradnje kromatografa za dimenzijo plinovoda DN 

100 ali več vključno z inštalacijo za zajem in analizo vzorca zemeljskega plina.  

- pogoj 12: Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih že izvedena dela ''vročega priklopa'' (varjenje na plinovodu pod tlakom) s 

tehnologijo varjenja na prenosnem plinovodnem omrežju vsaj na dveh plinovodnih objektih.  

- pogoj 13: Ponudnik mora imeti referenco za dobavo, namestitev in obratovanje vsaj enega sistema nadzorne opreme z možnostjo 

MODBUS komunikacije s centralnim nadzornim sistemom, v zadnjih petih letih iz področja, ki se nanaša na nadzorno opremo z 

izvedeno override regulacijo pretoka in tlaka, ki zajema meritev pretečenih količin zemeljskega plina v plinasti fazi v plinovodnem 

sistemu in avtomatiziranim sosledjem odpiranja vstopnih ter izstopnih ventilov  

 

Naročnik 

Čas izvajanja del/dobav z 

navedbo datuma 

uspešnega dokončanja/ 

primopredaje 

 

Vrsta del/dobav (iz 

opisa naj bo 

razvidno 

izpolnjevanje 

referenčnih zahtev) 

Vrednost opravljenih 

del/dobav 

Kontaktna oseba naročnika s 

kontaktnimi podatki 
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    ime in priimek:_____________________ 

tel.:__________ e-pošta:_____________ 

    ime in priimek:_____________________ 

tel.:__________ e-pošta:_____________ 

    ime in priimek:_____________________ 

tel.:__________ e-pošta:_____________ 

    ime in priimek:_____________________ 

tel.:__________ e-pošta:_____________ 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

Obrazcu se priložijo potrdila o dobro opravljenem 

delu – reference ponudnika, in sicer za vsako 

referenco, navedeno v obrazcu. Iz potrdila naj 

izhajajo podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje 

referenčnih zahtev: 

 

 Žig in podpis: 

 

 



 

D.04 POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - REFERENCE PONUDNIKA 

 

Naziv in naslov naročnika - potrjevalca reference: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt 

__________________________________________________________________________ 

po pogodbi št. ___________________________, z dne ___________________, opravil 

naslednja dela _ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________, v vrednosti 

_________________ EUR (navedena mora biti vrednost del, ki se potrjujejo, in ne vrednost 

celotne pogodbe). Dela so se izvajala v obdobju od ________________ do 

_______________. 

V okviru navedenega posla so bila vsa dela opravljena pravočasno in v zahtevani kvaliteti.  

Kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo informacije z navedbo telefona in 

maila): _______________________________________ 

 

 

Kraj in datum: 

 

Ime, priimek odgovorne osebe potrjevalca 

reference: 

 

Žig in podpis potrjevalca reference: 



D.05 KADRI 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

 

Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo za odgovornega vodjo del 

imenovali: 

 

Ime in Priimek 
Strokovna 

izobrazba 

Strokovni 

izpit 

 

Leta 

delovnih 

izkušenj 

Leta 

delovnih 

izkušenj 

na 

podobnih 

delih 

Potrdilo o 

članstvu v IZS 

 

 

 

 

 

 

Da  

 

Ne  

  Da       Ne  

Identifikacijska 

številka:  

______________

____ 

 

Ponudnik ponudbi predloži življenjepis odgovornega vodje del, iz katerega izhaja tudi 

izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije. 

 

V primeru, da predlagani odgovorni vodja del opravlja dejavnost v drugi državi članici, 

pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da bo do podpisa pogodbe za 

izvedbo predmetnega naročila pridobil priznanje poklicne kvalifikacije in izpolnjeval 

pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1. v primeru, da 

odgovorni vodja del opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, pod kazensko in 

materialno odgovornostjo zagotavljamo, da bo do podpisa pogodbe za izvedbo 

predmetnega naročila vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije in izpolnjeval 

pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1. 

 

Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo poleg navedenega 

odgovornega vodja del, zagotovili sledeče kadre: 

- 1 (enega) inženirja strojne stroke  z opravljenim strokovnim izpitom iz strojne stroke v 

skladu s predpisi države članice, kjer opravlja dejavnost (v skladu z ZGO-1 mora imeti 

opravljen izpit IZS strojne stroke). Inženir strojne stroke, ki opravlja dejavnost v drugi 

državi članici, bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-

1. 

- 1 (enega) inženirja gradbene stroke  z opravljenim strokovnim izpitom iz gradbene 

stroke v skladu s predpisi države članice, kjer opravlja dejavnost (v skladu z ZGO-1 

mora imeti opravljen izpit IZS gradbene stroke). Ponudnik mora zagotoviti, da bo 

inženir gradbene stroke, ki opravlja dejavnost v drugi državi članici, do podpisa 

pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 
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- 1 (enega) inženirja elektro stroke  z opravljenim strokovnim izpitom iz elektro stroke v 

skladu s predpisi države članice, kjer opravlja dejavnost (v skladu z ZGO-1 mora imeti 

opravljen izpit IZS elektro stroke) in ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju 

izdelave elektronskih naprav. Inženir elektro stroke, ki opravlja dejavnost v drugi državi 

članici, bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

- 1 (enega) varilskega inženirja EWT ali EWE 

- 1 (enega) koordinatorja za VZD (varnost in zdravje pri delu) 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 
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D.06 VZOREC POGODBE 

 

 

POGODBA O IZVEDBI DEL  

št. __________________ 

 

za projekt »Gradnja MRP Lendava – Petišovci « 

ki jo skleneta: 

 

 

NAROČNIK: GEONERGO d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava,davčna številka 

SI28050657, matična številka 1465830000, ki ga zastopata direktorja 

Valentinčič Miha in Bizjak Borut 

in 

   

IZVAJALEC:  ________________________________________ 

ki ga zastopa  _________________________________________ 

Davčna številka: _________________________________________ 

Matična številka: _________________________________________  

številka transakcijskega računa: _______________________________ 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka 

oddaje javnega naročila za izvedbo: 

- prestavitve obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe 

MRP Lendava, za kar se pridobi uporabno dovoljenje, in po pridobljenem uporabnem 

dovoljenju gradnjo MRP Lendava – Petišovci z dvema merilno regulacijskima linijama, 

nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega plina, povezavo na 

centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega sistema, za kar se prav tako pridobi 

uporabno dovoljenje,  

v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in 

meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne              , objavljeni na Portalu javnih naročil, 



 

  

 

44 

 

št._           ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ___                                                                       

z dne            . 

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe ter to pogodbo oz. med samim dokumenti 

obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za 

naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo 

javnega naročila.  

V primeru, da na strani izvajalca nastopa konzorcij, njegova spremembe tekom izvajanja 

pogodbe o javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega 

nastopa/konzorcija uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je 

prenehanje poslovanja, ima naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v 

primeru izpolnjevanja pogojev javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega 

naročila, preko sklenitve ustreznih dokumentov, nadaljuje s preostalim članom (-i) skupnega 

nastopa/konzorcija.  

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet naročila je prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo 

na lokaciji obstoječe MRP Lendava, za kar se pridobi uporabno dovoljenje, in po 

pridobljenem uporabnem dovoljenju gradnja MRP Lendava – Petišovci z dvema merilno 

regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega 

plina, povezavo na centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega sistema, za kar se prav 

tako pridobi uporabno dovoljenje ter izvedba vseh del, ki so potrebna za izgraditev in 

uporabo gradbenega objekta v skladu z njegovim namenom ter izdelava projektne in druge 

tehnične dokumentacije (projekta izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje, 

dokazila o zanesljivosti in ostale dokumentacijo v skladu s pogodbo).  

Izvajalec mora v okviru predmeta javnega naročila izvesti potrebna testiranja, tehnični 

pregled in predajo v redno obratovanje ter izvesti zahtevana izobraževanja oziroma 

usposabljanja naročnikovega osebja in osebja družbe Plinovodi d.o.o. za upravljanje in za 

vzdrževanje objekta MRP Lendava – Petišovci. Zagon se ne izvaja pred tehničnim 

pregledom, izvajalec sodeluje pri zaplinitvi objekta po tehničnem pregledu (zaplinitev 

izvedejo Plinovodi d.o.o.). 

 

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št.  ________  z dne  , ki je 

sestavni del pogodbe.  

 

Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v razpisni dokumentaciji 

št.________ _____________________________ z dne ________ in njenimi sestavnimi deli 

(tehnični dokumentaciji – Dokumentaciji za razpis, vključno s popisi del (v nadaljevanju: 

DZR)), ki je sestavni del te pogodbe. 
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Naročnik bo gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta in projektno dokumentacijo (dva 

izvoda PGD in štiri izvoda PZI) predal izvajalcu ob podpisu pogodbe. 

 

Izvajalec je dolžan pridobiti uporabno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov za 

objekt na podlagi naročnikovega pooblastila, in sicer najprej za prestavitev obstoječih 

izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava in nato 

po dokončanju objekta MRP Lendava za celoten objekt. Šteje se, da izvajalec izpolni vse 

obveznosti (razen garancijskih obveznosti), ki jih ima po tej pogodbi, takrat ko je izdano 

uporabno dovoljenje ta prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo 

infrastrukturo kot za objekt kot celota ter ko je izvajalec odpravil vse morebitne 

pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob izročitvi in prevzemu objekta, kar se zapisniško 

ugotovi in ko je izvajalec izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

Dela se bodo izvajala fazno, v skladu s terminskim planom, ki je priloga te pogodbe. V 

terminskem planu, ki ga izvajalec predloži v roku 10 dni po podpisu pogodbe, izvajalec 

razčleni osnovne postavke/faze izvedbe ponujenih del za izvedbo javnega naročila in 

upošteva vse teste in druge zahteve v skladu z razpisno dokumentacijo. Izvajalec prav tako v 

roku 10 dni po podpisu pogodbe izroči s terminskim planom usklajen finančni plan (plan 

izstavitve računov po tej pogodbi z navedbo datuma izstavitve računa, zapadlosti, zneska z 

vključenim DDV v okviru vsakega planiranega računa). 

 

III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH 

 

3. člen 

 

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi 

podizvajalci: 

   

(naziv in polni naslov podizvajalca) 

   

(naziv in polni naslov podizvajalca) 

   

(naziv in polni naslov podizvajalca) 

   

(naziv in polni naslov podizvajalca) 
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(naziv in polni naslov podizvajalca) 

   

(naziv in polni naslov podizvajalca) 

 

V skladu s 74. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 

področju in področju poštnih storitev so naročnikova neposredna plačila podizvajalcem 

obvezna. 

 

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je 

predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec vsakem svojem računu ne priloži računa enega ali 

več podizvajalcev, je dolžan predložiti pisno izjavo podizvajalca (podizvajalcev), da računa 

ni(so) izstavil(i). Izvajalec lahko v svojem računu obračuna samo dela, ki jih je opravil sam in 

tista dela podizvajalcev, za katera so priloženi računi podizvajalcev. 

 

Izvajalec v skladu z določili ZJNVETPS pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 

računa neposredno plačuje podizvajalcem. Za znesek plačila podizvajalcem se zmanjša 

znesek plačila izvajalcu. Skupno plačilo vsem podizvajalcem ne sme presegati vrednosti 

izvajalčevega računa, niti vrednosti končnega računa. Izvajalec se izrecno zavezuje in 

odgovarja, da bo s podizvajalci uskladil izvedbo in plačilo pogodbenih obveznosti, da ne bo 

prihajalo do morebitnih presežnih izstavitev računov v zvezi z neposrednimi plačili 

podizvajalcem. Način in rok plačila podizvajalcem ter morebitni obračun zamudnih obresti so 

enaki načinu in roku plačila izvajalcu ter morebitnemu obračunu zamudnih obresti, kot je 

določeno v tej pogodbi. 

 

V skladu z ZJNVETPS so obvezni sestavni del te pogodbe o izvedbi javnega naročila: 

 vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil 

podizvajalec, 

 podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun), 

 predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del 

 in soglasja vseh podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto (glavnega) izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) izvajalca. 

 

V prejšnjem odstavku navedeni podatki so tudi sestavni del izvajalčeve ponudbe (obrazci). 

 

Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem in soglasja 

podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) 
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izvajalca, so po vsebini enaka pogodbi o asignaciji. S plačilom naročnika podizvajalcu 

obveznost naročnika do izvajalca preneha v višini nakazanega zneska. 

 

Ne glede na imenovane podizvajalce v razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za 

izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 

 

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v 

roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun: 

 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri 

……………………., 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri 

…………………….. 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri 

…………………….. 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri 

…………………….. 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri 

…………………….. 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri 

…………………….. 

 

4. člen 

 

Izvajalec, ki izvaja naročilo s podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali 

med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

 

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem le na 

podlagi predhodnega soglasja naročnika. 

 

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku 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 in 

– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
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Zamenjavo podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z 

dodatkom k tej pogodbi. 

 

IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

5. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri 

njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da 

kakšno nedovoljeno korist za: 

• pridobitev posla ali 

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 

 

Izvajalec bo na poziv naročnika, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredoval podatke 

o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih 

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. 

 

V. POGODBENA VREDNOST DEL in OBRAČUN DEL 

 

6.  člen 

Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del po tej 

pogodbi:                                                                  EUR brez DDV                                                               

(z besedo: ……………………………………………………………………evrov …/100) 

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.  

Pogodbena vrednost, v katero so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, je fiksna in 

nespremenljiva do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti in velja po načelu »ključ v roke«. V 

pogodbeno vrednost so zajeti vsi stroški za izvedbo del, vključno z garancijskimi 

obveznostmi v času dogovorjene garancijske dobe in stroški usposabljanja za osebja 

naročnika ter osebja družbe Plinovodi d.o.o. ter tudi vsi drugi stroški za izvedbo dogovorjenih 

del (kot so davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi 
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oseb in materiala/opreme (vključno z obveznostjo prevoza merilne opreme v Službo za 

meritve na sedežu družbe Plinovodi d.o.o.), dnevnice, kilometrina, testiranja, morebitna 

dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno in drugi stroški 

priprave in organizacije gradbišča), kot izhaja iz pogodbe in te razpisne dokumentacije ter 

ponudbe ponudnika. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v 

ponudbeno ceno. Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih 

del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. 

  

Prav tako bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, 

demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. 

 

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, 

predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela in dobave, ki s projektno dokumentacijo 

niso predvidene, so pa predpisane z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, če so 

potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta v skladu z njegovim 

namenom, opisanim v razpisni in projektni dokumentaciji.  

 

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo vseh instalacijskih priključkov in stroške za 

pridobitev oziroma izdelavo vse dokumentacije, soglasij in dovoljenj, ki so potrebna ob 

izvedbi in za pridobitev obeh uporabnih dovoljenj. Pogodbena cena vsebuje tudi vsako 

morebitno potrebno spremembo tehnične/projektne dokumentacije (DZR, PZI) in morebitne 

spremembe druge potrebne dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti v projektni 

dokumentaciji, neizvedljivosti projektne dokumentacije ipd., kar bi izvajalec moral in mogel 

predvideti pred rokom za oddajo ponudbe. Pogodbena cena vsebuje tudi vsa posledična 

dela in dobave po spremenjeni projektni dokumentaciji. 

 

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dodatna dela. Dodatna dela se opravijo na podlagi ponudbe 

izvajalca, ki jo potrdi naročnik. Na zahtevo naročnika je izvajalec za dodatna in spremenjena 

dela dolžan izdelati analizo cene na podlagi primerjave cen za podobne postavke iz 

pogodbenega predračuna. Za dela oz. enote del, ki so vsebinsko že navedena v 

pogodbenem predračunu in je za njih izvajalec ob oddaji ponudbe podal ustrezne cene, se 

uporabijo v tem primeru te cene. Naročnik lahko izdelano analizo cene preveri z 

imenovanjem sodnega izvedenca ustrezne stroke na stroške izvajalca. 

 

Za vsa dodatno naročena dela skleneta naročnik in izvajalec dodatek k pogodbi na osnovi 

predhodno usklajenih in potrjenih ponudb ter ustreznega postopka javnega naročanja. 

 

Izvajalcu za dodatno naročena dela, ki jih opravijo njegovi podizvajalci, ne pripadajo še 

posebej manipulativni stroški. 
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Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z DZR, lego, gradbenim stanjem in ostalimi pogoji, 

po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova 

nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega, nezadostnega in/ali neustreznega popisa 

oziroma tehnične dokumentacije ali proučitve terena ter se zavezuje, da bo tovrstne 

pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, 

kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta 

kot celote, na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom (vodjem projekta). Izvajalec 

tako nosi vsakršno tveganje nezadostnega ali pomanjkljivega ogleda terena oziroma ne-

ogleda terena, ki mu ga naročnik omogoča v skladu z razpisno dokumentacijo. 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca, naročnika (vodjo projekta) ali 

pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. lahko izvedba posameznih delov 

projekta spremeni. Predlog spremembe (racionalizacije ali pocenitve) v izvedbi projekta v 

soglasju s projektantom, z nadzorom, pooblaščenim predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o. 

in vodjem projekta potrdita naročnik in izvajalec. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se 

zniža pogodbena vrednost. Racionalizacija ali pocenitev pomeni spremembo/odstopanje pri 

izvedbi posameznih delov projekta v smislu spremembe materialov, tehničnih rešitev in 

podobno. 

 

Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo vgrajeval samo materiale oz. opremo, ki jo je v razpisni - 

tehnični oz. projektni dokumentaciji predvidel naročnik in jo je naročnik potrdil izvajalcu s 

sprejemom ponudbe kot izhaja iz ponudbenega predračuna izvajalca. Če v razpisni 

dokumentaciji ali potrjeni ponudbi, nivo kvalitete posameznega materiala ali opreme ni 

določen, se izvajalec zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale in opremo 

visokokakovostnega razreda, vse po potrditvi naročnika (vodje projekta), pooblaščenega 

predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ob soglasju projektanta in nadzora. Pogodbena cena 

vsebuje vgradnjo takšnih materialov in opreme. Če je v razpisni dokumentaciji ali potrjeni 

ponudbi kvaliteta materiala ali opreme opisno navedena (npr. višji cenovni razred, višji 

standardni razred), se izvajalec zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale in 

opremo visokokakovostnega razreda, vse po potrditvi naročnika (vodje projekta), 

pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ob soglasju projektanta in nadzora. 

Pogodbena cena vsebuje vgradnjo takšnih materialov in opreme. V kolikor pride do 

nesoglasij med izvajalcem in naročnikom (vodjem projekta), pooblaščenega predstavnika 

družbe Plinovodi d.o.o.  glede kvalitete materialov in opreme, se bo postavil izvedenec 

ustrezne stroke, da odloči o ustreznosti določenega materiala oziroma opreme. Stroške 

postavitve izvedenca nosi izvajalec, v kolikor iz izvedenskega mnenja izhaja, da ni vgrajeval 

ustreznih materialov oziroma opreme, v nasprotnem primeru pa naročnik. 

 

Izvajalec se (v okviru pogodbene cene) zavezuje, da bo v primeru, da bo ponujena oprema 

nadgrajena ali kako drugače izpopolnjena, vgradil nadgrajeno oziroma izpopolnjeno opremo, 

vse po potrditvi naročnika (vodje projekta), pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi 

d.o.o. ob soglasju projektanta in nadzora. 
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V ceni za pogodbena dela so upoštevani tudi stroški izdelave dveh PID (projekta izvedenih 

del) v celotnem obsegu pogodbenih del in obsegajoč vse spremembe, ne glede na obseg in 

povzročitelja spremembe. Vsi podatki za izdelavo teh projektov se morajo tekoče evidentirati 

in ob podpisu knjige obračunskih izmer predati v potrditev naročniku (vodji projekta) in 

pooblaščenemu predstavniku družbe Plinovodi d.o.o. Vso dokumentacijo je potrebno predati 

naročniku ob izjavi, da je zaključil z vsemi deli, pred posameznim tehničnim pregledom (tako 

pred tehničnim pregledom prestavitve obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo 

infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava, kot tudi pred tehničnim pregledom 

dokončanega objekta - MRP Lendava – Petišovci z dvema merilno regulacijskima linijama, 

nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega plina, povezavo na 

centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega sistema) in sicer v štirih (4) izvodih na 

papirju ter na zgoščenkah v primerni digitalni obliki po zahtevi naročnika.  

 

Projektna dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati izvajalec po tej pogodbi, mora obsegati vse 

sestavne dele in biti izdelana v celotni in popolni vsebini, določeni s Pravilnikom o projektni 

dokumentaciji, Zakonom o graditvi objektov in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, 

standardi in drugimi akti, to pogodbo, da bo omogočen normalen potek gradnje in da bo 

izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična. 

 

V ceni za pogodbena dela so upoštevani tudi stroški priprave dokazila o zanesljivosti objekta 

z vsemi prilogami, poročili in meritvami, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje 

objekta, ki jih izvajalec pripravi tako za potrebe prestavitve obstoječih izstopnih plinovodov s 

pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava, kot za potrebe gradnje MRP 

Lendava – Petišovci z dvema merilno regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in 

sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega plina, povezavo na centralni nadzorni sistem 

operaterja prenosnega sistema. 

Na dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati 

za naročnika po tej pogodbi (na primer projekt izvedenih del), pridobi naročnik in družba 

Plinovodi d.o.o. vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v 

tem členu. Izvajalec naročniku in družbi Plinovodi d.o.o. izrecno zagotavlja, da bo od vseh 

avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi morebitne projektne 

dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, 

pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni dokumentacij 

oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na 

naročnika in družbo Plinovodi d.o.o. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice 

avtorjev (na takšni dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z 

določili te pogodbe prenesene na naročnika in družbo Plinovodi d.o.o. v trenutku, ko jih 

pridobi izvajalec. 

V skladu s prejšnjim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika in družbo Plinovodi d.o.o. 

prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na dokumentaciji ter na 

vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe ali v zvezi s to 

pogodbo) zlasti pa naslednje pravice 
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 pravico reproduciranja, 

 pravico distribuiranja, 

 pravico predelave, 

 pravico uporabe dela v predelani obliki, pravico dostopa in izročitve. 

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik in družba Plinovodi d.o.o. materialne 

avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na 

tretje osebe. 

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih 

pravicah. 

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo 

del, ki so predmet te pogodbe že vsebuje znesek avtorskega honorarja. 

Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej 

pogodbi naročnik niti družba Plinovodi d.o.o. izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila. 

 

VI. NAČIN PLAČEVANJA 

7. člen 

 

Naročnik bo dela plačal izvajalcu kot sledi: 

- 20 % od pogodbene vrednosti po prejemu dokazila o naročilu in delnem plačilu celotne 

strojne opreme kot definirano v DZR 

- 20 % od pogodbene vrednosti po uspešno izvedenem tovarniškem testiranju MRP 

- 30 % od pogodbene vrednosti po opravljeni dobavi MRP  

- 20 % od pogodbene vrednosti po uspešno izvedenem internem tehničnem pregledu objekta 

- 10 % po opravljenem končnem prevzemu 

 

Po izvedenem končnem prevzemu bo izvajalec izdal končen obračun za celoten obseg 

izvršenih del. 

 

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec 

upravičen do zakonskih zamudnih obresti. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se izvršena dela obračunajo po sistemu »ključ v 

roke«. 
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Po izpolnitvi pogojev za plačilo za vsak del zgoraj naštete pogodbene cene izvajalec izda 

račun za plačilo posameznega dela določenega v tem členu in ga da v potrditev vodji 

projekta. Izvajalec mora računu predložiti dokazilo o izpolnitvi pogojev za vsak del zgoraj 

naštete pogodbene cene. 

 

Račun mora vsebovati vsaj naslednje podatke: 

- identifikacijsko številko pogodbe; 
- celotne podatke o Izvajalcu (ime, naslov, kontaktne podatke, podatke o registraciji, 

davčno številko, bančni račun) in morebitnih podizvajalcih; 
- celotne podatke o Naročniku (ime, naslov, kontaktne podatke, podatke o registraciji, 

davčno številko, bančni račun); 
- datum izdaje; 
- rok plačila; 
- namen plačila (kratek opis ali sklic na ustrezne dokumente, ki izkazujejo, da so 

izpolnjeni pogoji za plačilo); 
- znesek brez DDV in DDV; 
- končno ceno. 

 

Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer vodi izvajalec skladno z veljavnimi predpisi. 

 

Naročnik je dolžan račun pregledati v roku 8 dni po prejemu in ga potrditi oziroma zavrniti ter 

v tem roku en izvod potrjenega računa tudi vrniti izvajalcu. 

 

V primeru, da naročnik v 8 dneh od uradno evidentiranega dneva prejema računa le-te ne 

vrne ali ga ne reklamira, se šteje, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot 

nesporen zapade v plačilo. 

 

Naročnik bo račun plačal 30. (trideseti) dan od datuma potrditve računa, na transakcijski 

račun izvajalca št. …………, odprt pri ………….. (IBAN ….., SWIFT (BIC)….). Plačilni rok 

začne šteti naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka 

sovpada z dnem, ki ni delovni dan naročnika (sobota, nedelja, praznik), se kot zadnji dan 

roka šteje naslednji delovni dan.  

 

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta dokumentacijo, korespondenco in finančna 

nakazila označevala s pogodbeno evidenčno številko. 

 

Prenos terjatve (cesija ipd.) oziroma prenos terjatve v zavarovanje po tej pogodbi ni dovoljen 

in je neveljaven brez pisnega soglasja naročnika. 
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V primeru, da naročnik brez krivde izvajalca odstopi od pogodbe, bo plačal izvajalcu dejansko 

vrednost opravljenih del na dan odstopa. 

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

8. člen 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

• sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo, 

• tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale 

na izvedbo storitev, 

• zagotovil gradbeni nadzor (po ZGO-1) nad izvajanjem del. 

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del (pred uvedbo v delo) izročiti izvajalcu: 

• izvode načrtov, po katerih se bodo dela izvajala ( dva izvoda PGD in štiri izvode PZI), 

• gradbeno dovoljenje, 

• ime pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o., 

• izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te pogodbe in njenih sestavnih delov in 

se nanašajo na pričetek del. 

 

Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik. Izvajalec del in podizvajalci posameznih 

del, se morajo medsebojno usklajevati s ciljem pravočasnega in kvalitetnega dokončanja 

vseh del, vse to pa v dogovoru z nadzornim organom in vodjem projekta. Izvajalci zaradi 

navedenega ali zaradi organizacije del niso upravičeni do povišanja cen. 

 

9. člen 

Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih 

določil in pogojev ali sploh ne začne z deli in bi zato imelo izvršeno delo kakršnokoli napako, ga 

naročnik (vodja projekta) opozori na nespoštovanje pogodbenih določil. V kolikor izvajalec svoje 

napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe in 

unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe tudi zaradi težav pri poslovanju izvajalca. 

 

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

10. člen 

 

Izvajalec je dolžan pogodbene storitve izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in 

strokovnim kadrom, ki ga je navedel v ponudbi. Izvajalec prevzema odgovornost dobrega 

strokovnjaka in dobrega gospodarja za opravo vseh nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno 
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izvesti za uspešno izvedbo predmetnih del in storitev. Izvajalec lahko zamenja strokovni 

kader, ki ga je navedel v ponudbi, le po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora 

novo nominirani strokovni kader izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije. 

 

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in 

nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu 

uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter 

ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu. 

 

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in 

dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati Uredbo 

o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora zapustiti 

objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez 

predhodnega obvestila na stroške izvajalca. 

 

Izvajalec je dolžan sodelovati v postopku pregleda in preizkusa del v skladu z Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu ter pri pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu z Zakonom o 

graditvi objektov v skladu s pogodbo oziroma vso pozitivno zakonodajo v RS.  

 

Izvajalec je dolžan v času gradnje tudi z ustreznim elaboratom, ki ga sam izdela, in 

izvajanjem varnostnih ukrepov zagotoviti varno obratovanje MRP Lendava. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

• prevzete obveznosti po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je pridobljeno 

gradbeno dovoljenje, in razpisne dokumentacije, izvedel s skrbnostjo dobrega 

strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z navodili vodje 

projekta in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z 

vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe, 

• pričel z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajal skladno z določili te 

pogodbe in jih dokončal v roku, določenem s to pogodbo, 

• izdelal terminski plan izvedbe del in plan plačil (finančni plan) v roku 10 dni po 

podpisu pogodbe, 

• organiziral gradbišče na lastne stroške z vsemi zahtevanimi določili v razpisni 

dokumentaciji, zakoličil objekt, izdelal z varnostnim načrtom skladen načrt ureditve 

gradbišča, ki vključuje tudi postavitev gradbiščnega kontejnerja za operativne sestanke 

ter sanitarije za delavce na gradbišču, uredil gradbišče v skladu z načrtom ureditve 

gradbišča, označil gradbišče z gradbiščno tablo (celotno območje gradbišča označil v 

skladu z  Varnostnim načrtom), uredil dostopne poti, obvoze, začasne in stalne 

deponije, 

• oskrbel gradbišče z vsemi potrebnimi gradbiščnimi začasnimi objekti, montažnimi in 

drugimi stroji, instrumenti, orodjem, montažnim in potrošnim materialom ter ustreznimi 
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strokovno usposobljenimi delavci ter naročniku predal projekt organizacije gradbišča, 

• zagotovil odgovorne projektante/odgovornega vodjo del, ki skladno z Zakonom o 

graditvi objektov izpolnjujejo pogoje za zahtevne objekte ter zagotovil stalno 

prisotnost delovodje na gradbišču; 

• izvajal projektantski nadzor, 

• sproti (nemudoma) obveščal naročnika (vodjo projekta) o tekoči problematiki in nastopu 

okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti, 

• varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi 

tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, 

• v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje 

predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede 

storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci, 

• sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve 

izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, 

• med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe za 

upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred 

požarom v skladu s predpisi ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 

morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost, ter dela izvajal v skladu z 

elaboratom eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja in v skladu s študijo požarne 

varnosti 

• v času veljavnosti te pogodbe v celoti upošteval Varnostni načrt in vsa pismena in ustna 

navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, 

• naročniku (vodji projekta) ter pooblaščenemu predstavniku družbe Plinovodi d.o.o. 

omogočil pregled in potrditev vzorcev vseh materialov in opreme pred vgradnjo 

omogočati stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega 

materiala in opreme 

• izročil naročniku (vodji projekta) in pooblaščenemu predstavniku družbe Plinovodi d.o.o. 

sproti, pred vgradnjo, vso dokumentacijo o vgrajenih materialih in konstrukcijah - vse 

potrebne podatke, načrte, ateste oziroma druga dokazila o skladnosti za vgrajene 

materiale in naprave, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo 

oziroma montažo, uporabo in vzdrževanje, vključno z navodilom za varno delo in 

vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine ter ostala dokazila, ki jih 

zahteva veljavni Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Zakon o gradbenih proizvodih 

(ZGPro) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina. Predmet 

pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le teh v dogovorjenih rokih, 

• vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja del ter 

napravil posnetke inštalacij pred zaprtjem, 

• da bo izvedel vsa intelektualna, fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter 

pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za ureditev prostorov in izvedbo ter 

predajo montiranega oziroma instaliranega, priključenega, zagnanega in 

preizkušenega pogodbenega blaga, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na 

to, ali so taka dela izrecno navedena v pogodbi in specifikacijah ali ne, kakor izhaja iz 

dejstva, da je ta pogodba sklenjena z določilom »ključ v roke« 

• da bo zagotovil komunikacijo z naročnikom, vodjem projekta, pooblaščenim 

predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o., odgovornim nadzornikom in upravnimi organi v 

slovenskem jeziku; 
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• da bo dnevno obveščal naročnika (vodjo projekta) in nadzornika o tekočih delih ter glede 

varnosti in kakovosti materialov ter vse morebitne spremembe dnevno usklajeval z 

vodjem projekta in nadzornikom; 

• da bo ves čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku (vodji projekta), 

pooblaščenemu predstavniku družbe Plinovodi d.o.o. in nadzorniku vpogled v celotno 

dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo nemudoma posredoval; 

• da bo od začetka izvajanja del do njihovega prevzema s strani naročnika primerno 

zavaroval in čuval izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, 

odnašanjem ali uničenjem in poskrbel, da s svojim delom ne bo poškodoval objektov in 

infrastrukture; 

• izvedel zaključna dela za ureditev okolja, tudi ureditev gradbišča in zemljišča – 

vzpostavitev v urejeno stanje in ozelenitev, če bo potrebno; 

• nosil stroške vodarine, električne energije in ostalih gradbiščnih priključkov za dela po 

pogodbi; 

• imel v primeru vključitve v izvedbo javnega naročila enega ali več podizvajalcev ob 

sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalcem; 

• svojemu računu priložil račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril; 

• pooblastil in pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje 

podizvajalcem; 

• naročniku predložil v soglasje nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, 

ki niso bili navedeni v ponudbi; 

• pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobil pisno soglasje naročnika; 

• saniral vse napake, ki jih bo naročnik oziroma družba Plinovodi d.o.o. ugotovila v 

garancijskem roku, 

• izdelal tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo 

na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za objekt (gradnja MRP Lendava – Petišovci z 

dvema merilno regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo 

kakovosti zemeljskega plina, povezavo na centralni nadzorni sistem operaterja 

prenosnega sistema) projekt izvedenih del z navodilom za uporabo in vzdrževanje 

objekta (4x v pisni in 1x v elektronski obliki) in jih izročil naročniku skupaj z obvestilom o 

končanju del na sedežu naročnika ali na drugem kraju, ki ga določi naročnik, 

• zagotovil upoštevanje določb iz Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, in upoštevanje načrta gospodarjenja z odpadki (predvideti količino in 

vrsto odpadkov (gradbeni odpadki, embalaže in komunalni odpadki), evidenčne liste o 

ravnanju z odpadki vključno s končnim poročilom o ravnanju z gradbenimi odpadki, 

• pred vgradnjo izročil naročniku dokazila o kakovosti in skladnosti materialov, ki so predmet 

vgradnje, 

• izdelal in izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev 

uporabnega dovoljenja tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s 

pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za objekt (gradnja 

MRP Lendava – Petišovci z dvema merilno regulacijskima linijama, nadzornim 

sistemom in sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega plina, povezavo na 

centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega sistema), 

• izdelal geodetski načrt novega stanja, 

• izvedel po pooblastilu naročnika tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, 
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pri čemer naročnik krije stroške upravne takse in izvedencev komisije za tehnični 

pregled (tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo 

infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za objekt (gradnja MRP 

Lendava – Petišovci z dvema merilno regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in 

sistemom za kontrolo kakovosti zemeljskega plina, povezavo na centralni nadzorni 

sistem operaterja prenosnega sistema)), 

• izdelal in dostavil naročniku v pregled in odobritev: 

o program kakovosti izvajanja del, 

o organizacijsko shemo izvedbe projekta, 

o predlog za imenovanje odgovornega vodje gradbišča, 

o projekt za vpis objekta v uradne evidence, med drugim posnetek objekta z 

vrisom v kataster, 

 

Poškodbe, ki jih povzroči izvajalec na obstoječih objektih, cestah, komunalnih, 

komunikacijskih in ostalih napravah, je dolžan popraviti v najkrajšem možnem času in plačati 

sporazumno zapisniško evidentirano nastalo škodo; pred pričetkom del in po zaključku del se 

opravi skupni pregled infrastrukture in območja gradbišča, ki jih bo izvajalec uporabljal pri 

izvedbi pogodbenih del. Izvajalec plača tudi stroške predhodne cenitve škode, ki jo je 

povzročil. 

 

IX.   POROČANJE 

 

11. člen 

Izvajalec mora enkrat tedensko in enkrat mesečno pripraviti tedensko in mesečno poročilo o 

poteku del, ki vključuje primerjavo poteka del z realizacijo terminskega plana. V poročilu mora 

podrobno navesti eventualne razloge za zaostajanje za terminskim planom ter opisati 

potrebne ukrepe, ki jih je sprejel, da bi dosegel terminski plan. Tedensko poročilo mora 

vsebovati: 

• evidenco sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki nastajajo med gradnjo; 

• diagrame in podrobne opise poteka del; 

• fotografije, ki kažejo stanje poteka del; 

• seznam podizvajalcev, ki so dela opravljali na gradbišču; 

• dosežen odstotek realizacije del; 

• kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti rezultatov, preizkusov in certifikatov o 

materialih/opremi; 

• statistike o varnosti vključno s podatki o vseh nevarnih dogodkih in dejavnostih, 

povezanih z zdravjem in varnosti pri delu, protipožarno zaščito, okoljevarstvenimi 

vidiki in odnosi z javnostmi; 

• seznam vse opreme in blaga, ki je na gradbišču in je pripravljen za vgradnjo ter 

seznam vse opreme, ki je na poti na gradbišče; 

• seznam opreme, za katero je ugotovil eventualne poškodbe ali napake; 

• spisek pogodb, ki jih je sklenil s tretjimi osebami, in ki bi lahko kakorkoli vplivale na 
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obveznosti naročnika do tretjih oseb oz. na zahtevke tretjih oseb do naročnika. 

Pooblaščenec naročnika bo na podlagi predloženega poročila izvajalca enkrat tedensko sklical 

sestanek, na katerem morajo biti prisotni najmanj: pooblaščenec naročnika, pooblaščenec 

izvajalca, odgovorni vodja del in nadzornik. Na sestanku bo prisoten tudi pooblaščeni 

predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. Na sestanku bodo pregledali aktivnosti v preteklem 

obdobju in določili aktivnosti za naslednje obdobje. 0 sestanku bo naročnik vodil zapisnik. 

 

X.    ROKI 

12.  člen 

 

Izvajalec bo dela izvajal v skladu s potrjenim detajlnim terminskim planom. 

 

Rok primopredaje je najkasneje devet mesecev po podpisu pogodbe. Rok se lahko ustrezno 

podaljša le v primeru višje sile ali dogovora z naročnikom. Pravočasna izvedba del je za 

naročnika bistvena. 

 

Na zahtevo naročnika se lahko dela po tej pogodbi zaradi razlogov na strani naročnika tudi 

začasno zaustavijo. Razlog za začasno zaustavitev del so predvsem: navodila sistemskega 

operaterja prenosnega omrežja – družbe Plinovodi d.o.o., zaradi katerih je potrebna 

zaustavitev del, razlogi iz naslova upravnih in okoljevarstvenih dovoljenj in druge objektivne 

okoliščine, na katere naročnik nima vpliva. Dela se lahko iz navedenih razlogov začasno 

zaustavijo največ tri krat in sicer za čas trajanja objektivnih okoliščin, vendar največ za 

obdobje 3 mesecev pri posamezni začasni zaustavitvi. Izvajalec začasni zaustavitvi del ne 

more ugovarjati. Začasna zaustavitev del se uredi še z ustreznim dodatkom k pogodbi. Kadar 

se na ta način podaljša pogodbeni rok, se zaradi tega pogodbena cena ne sme spremeniti. 

Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred začasno zaustavitvijo del, se ne brišejo, 

kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe. 

Izvajalec poskrbi za zavarovanje in varovanje gradbišča in izvedenih del ter nosi vse stroške 

zaradi začasne zaustavitve del iz tega odstavka. Izvajalec ni upravičen zahtevati plačila 

kakršnekoli škode (izgubljeni dobiček ipd.) iz naslova zaustavitve del iz tega odstavka. 

 

 

 

XI.    POGODBENA KAZEN 

 

13.  člen 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v skladu s terminskim 

planom, v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku 

pogodbeno kazen 5 promilov (pet promilov) od končne vrednosti pogodbenih del za vsak 
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koledarski dan zamude, z omejitvijo, da določena pogodbena kazen ne sme presegati 10 % 

(deset odstotkov) končne vrednosti pogodbenih del. 

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni 

pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode bo naročnik 

uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja 

pogodbene kazni za zamudo. 

Če bi izvajalec z izvajanjem del prišel v zamudo glede pogodbene dinamike del in s tem 

povzročil naročniku dodatne stroške ali škodo, mu bo naročnik to zaračunal. 

Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik pobota pri katerem koli 

neizvršenem plačilu po tej pogodbi. Če pogodbena kazen oz. morebitna škoda presega 

znesek po končnem plačilu, naročnik za presežek unovči bančno garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

XII.    GARANCIJE IN ZAVAROVANJA 

14. člen 

Izvajalec je odgovoren naročniku in družbi Plinovodi d.o.o. za morebitne napake in 

pomanjkljivosti pri izvedbi del, naprav in opreme, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja 

garancijskega roka. Izvajalec je dolžan v garancijskem roku na prvi poziv naročnika oziroma 

družbe Plinovodi d.o.o. pristopiti k reševanju pomanjkljivosti  in odpravi napak, ki so 

posledica slabe kvalitete izvedenih del. 

Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika objekta naročniku in 

so: 

a) za solidnost objekta 10 let; 
b) za vgrajeno opremo in naprave 3 leta. 

Solidnost objekta po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo 

vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod 

pogojem, da se ga vzdržuje v skladu z navodilom za vzdrževanje in obratovanje objekta. 

Zlasti garancija za solidnost objekta obsega vse nosilne dele, vključno s temelji in temeljnimi 

tlemi ter vse montažne elemente objekta. 

Izvajalec mora v garancijskem obdobju na poziv naročnika oziroma družbe Plinovodi d.o.o. 

odpraviti napake kot sledi: 

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

- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z 

naročnikom oziroma družbo Plinovodi d.o.o. 

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik oziroma 

družba Plinovodi d.o.o., lahko naročnik oziroma družba Plinovodi d.o.o. unovči bančno 

garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu 

izvajalcu na račun izvajalca. 

Izvajalec je dolžan ne glede na garancijski rok popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala 

zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta. 
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Za objekt, dele objekta, vključno z napravami in napeljavami in opravljenimi storitvami, bo 

izvajalec zagotovil odpravo napak in potrebne rezervne dele ter servis na objektu, stvari, ki 

zahtevajo odpravo napak na drugem kraju, pa bo izvajalec transportiral na tak kraj in nazaj 

na lastne stroške. 

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo 

ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega 

to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih 

del dalje. 

V primeru, da se po uspešni izvedbi del po tej pogodbi pokaže kakšna napaka, ki je ob 

prevzemu z običajnim pregledom ni bilo mogoče odkriti (skrite napake) in ki ne zapade pod 

določbe garancije po tej pogodbi, jo je dolžan izvajalec odpraviti v skladu z določbami 

Obligacijskega zakonika 

 

15.  člen 

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v 10 dneh po sklenitvi te pogodbe naročniku v skladu 

z določbami iz razpisne dokumentacije in te pogodbe izročil nepreklicno in brezpogojno 

finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v vrednosti 10% od 

vrednosti pogodbenih del z DDV, in sicer kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev 

del po tej pogodbi in za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe. Finančno zavarovanje mora 

veljati celotno obdobje izvajanja del in nadaljnjih 30 dni ter z možnostjo podaljšanja. V 

primeru podaljšanja roka za izvedbo del mora izvajalec predložiti novo finančno zavarovanje 

za dobro izvedbo del ali podaljšanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, in sicer 

najmanj do novo določenega roka za dokončanje del in nadaljnjih 30 dni. Nepreklicno in 

brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo del mora biti izdano s strani izdajatelja, 

ki ga predhodno potrdi naročnik in mora biti izplačljivo na prvi poziv brez sodne odločbe ter 

pravice ugovora in brez stroškov. Vsebinsko finančno zavarovanje ne sme odstopati od 

finančnega zavarovanja iz obrazca F.02 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila. 

Predložitev finančnega zavarovanja je pogoj za veljavnost te pogodbe. Finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec 

 ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe; ali 

 ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali 

 ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali 

 ni pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe; ali 

 je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili te pogodbe; 
ali 

 ni predložil bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi; ali  

 v drugih primerih, v katerih to določa pogodba. 

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po podpisu končnega prevzemnega (primopredajnega) 

zapisnika in najmanj 5 dni pred potekom finančnega zavarovanja/bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti finančno zavarovanje/bančno garancijo za 

odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% (petih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z 

DDV v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in te pogodbe z veljavnostjo 30 dni dlje 

od triletne garancijske dobe. Garancija služi naročniku oziroma družbi Plinovodi d.o.o. kot 
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jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika/družbe Plinovodi d.o.o. 

v času garancijskega roka. Nepreklicna in brezpogojna garancija za odpravo napak v 

garancijskem roku mora biti izdana s strani banke, ki jo predhodno potrdi naročnik, in mora 

biti izplačljiva na prvi poziv brez sodne odločbe ter brez pravice ugovora in brez stroškov za 

naročnika oziroma družbo Plinovodi d.o.o.. Družba Plinovodi d.o.o. je upravičena do 

unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja 

obveznosti izvajalca glede odprave napak. V primeru, da izvajalec ne predloži 

zavarovanja/bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi lahko naročnik unovči 

zavarovanje/bančno garancijo za dobro izvedbo del. 

Izvajalec mora v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, naročniku predložiti zavarovalno polico oz. 

police, v skladu s katerimi mora imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovanjem odgovornosti 

najmanj v višini pogodbene vrednosti v skladu z Zakonom o graditvi objektov (osnovno 

zavarovanje in morebitno dozavarovanje do pogodbene vrednosti).  

Izvajalec mora v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe, naročniku predložiti zavarovalno polico oz. 

police, da je na svoje stroške in za račun ter v korist naročnika kot zavarovanca sklenil 

gradbeno - montažno zavarovanje v zvezi z izvedbo del po tej pogodbi. Predložene police 

morajo naročniku omogočati, da učinkovito uveljavi sklenjena zavarovanja v primeru nastopa 

zavarovalnih primerov. 

V okviru gradbenega - montažnega zavarovanja mora zavarovanje kriti vse standardne oz. 

temeljne nevarnosti po splošnih pogojih (SP) zavarovalnic z vključeno nevarnostjo poplave, 

visoke vode oz. talne vode. V okviru nevarnosti »požar« mora zavarovanje kriti tudi škodo, 

nastalo, ker je požar nastal pri oz. v zvezi z izvedbo del po tej pogodbi. Predmet zavarovanja 

morajo biti vsi objekti v gradnji ter pomožni objekti za izvajanje gradnje in oprema ter material 

oz. gradbeni deli in pomožni gradbeni material ter tudi obstoječi objekti, bodisi, da se na njih 

izvaja gradnja, ali ne, ter ne glede na oddaljenost objekta od mesta, kjer se izvaja gradnja. 

Kritje (zavarovalna vsota) v okviru gradbenega - montažnega zavarovanja mora zagotavljati 

kritje v višini pogodbene vrednosti za kakršnokoli nepričakovano in nenadno škodo iz 

naslova gradnje/montaže v zavarovalni polici navedenih dodatnih nevarnosti. Zavarovanje 

mora kriti škodo po načelu nove nadomestitvene vrednosti. 

XIII.        VODSTVO GRADNJE IN NADZOR 

16. člen 

Pooblaščeni predstavnik naročnika (vodja projekta) po tej pogodbi je _______________ in 

bo ves čas izvajanja pogodbe izvajal tehnični (kvantitativni in kvalitativni) in strokovni nadzor 

nad izvajanjem del. Naročnik ga pooblašča za urejanje operativnih zadev z izvajalcem. 

Družba Plinovodi d.o.o. bo nad izvajanjem del izvajala super nadzor, kar obsega naslednje 

aktivnosti: 

• Skladnost in kakovost gradnje s projektno dokumentacijo, 
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• Kontrola dobav opreme in storitev (pipe, kromatograf, opreme za meritve, 

nadzorni sistem/SCADA…), 

• Pregled merilne opreme v Službi za meritve na sedežu družbe Plinovodi d.o.o., 

• Sodelovanje pri tovarniškem testiranju nadzorne opreme, 

• Sodelovanje na koordinacijah del z izvajalcem del in nadzorom gradnje po ZGO-1, 

• Sodelovanje na internem tehničnem pregledu izvedenih del pred izvedbo 

postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Super nadzor s strani družbe Plinovodi bodo izvajali: 

• Vodja super nadzora, 

• Gradbeni super nadzor, 

• Strojni super nadzor, 

• Elektro super nadzor, 

• Super nadzor za nadzorni sistem, 

• Super nadzor za instalacije in opreme meritev, 

• Super nadzor geodezije. 

Poimenski seznam predstavnikov družbe Plinovodi bo posredovan predvidoma ob uvedbi v 

delo. 

Pooblaščeni predstavnik naročnika veljavno zastopa naročnika pri izvajanju pogodbenih del in 

v njegovem imenu skrbi, da se izpolnjujejo pogodbene obveznosti. V roku 5 (pet) dni je dolžan 

odgovoriti na vprašanja, postavljena s strani izvajalca. Naročnik bo gradbeni nadzor poveril 

pooblaščenemu podjetju. Imenovanje odgovornega nadzornika in nadzornikov bo sporočeno 

izvajalcu ob uvedbi v delo. 

Izvajalec določa za svojega predstavnika ___ in imenuje odgovornega vodjo del _____ . 

Koordinator za varstvo pri delu v fazi izvajanja del je ________________________. 

Zastopnik izvajalca je v roku 2 dni dolžan odgovoriti na vprašanja, postavljena s strani 

naročnika. 

XIV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST IN ZA ŠKODO 

17. člen 

Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti objekta glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se 

pokazale v roku deset let od dneva izročitve in sprejema le tega s strani naročnika. 
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18. člen 

Izvajalec v celoti odgovarja za škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem te pogodbe na kakršenkoli 

način in ne glede na obliko odgovornosti, tudi iz majhne malomarnosti povzročil naročniku ali 

tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb. Izvajalec je odgovoren naročniku 

tudi za škodo zaradi napak ali zamude, če je ta škoda nastala zaradi ravnanj ali dogodkov, ki 

izvirajo iz poslovanja izvajalca ali oseb, za katere odgovarja izvajalec. 

XV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA DRUGE IZVAJALCE NA GRADBIŠČU IN ZA 

PODIZVAJALCE 

19. člen 

Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za ravnanja, delo, dobavo blaga, storitve in drugo, za vse 

svoje pogodbene podizvajalce ali dobavitelje ne glede na to v kakšni pravni obliki in povezavi 

so z izvajalcem in ne glede na to, kako se imenujejo. Izvajalec je odgovoren tudi za vse 

pravne in stvarne napake podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih. 

Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vsa del v zvezi s to pogodbo realiziral sam ali s podizvajalci, 

ki jih je izrecno navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer tudi izrecno 

izjavlja, da bodo ti podizvajalci opravljali le tista dela, za katera jih je navedel v razpisni 

dokumentaciji javnega razpisa. 

XVI. SPREJEM IN IZROČITEV 

 

20. člen 

Izvajalec mora po dokončanju vseh pogodbenih del, ki se nanašajo na prestavitev obstoječih 

izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava obvestiti 

o zaključku naročnika, vodjo projekta in pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o., 

vključno z vgradnjo in montažo vse opreme in materialov. Naročnik je dolžan v roku 8 dni od 

obvestila o dokončanju teh pogodbenih del opraviti interni tehnični pregled, ki ga izvedejo 

osebe, zadolžene za super nadzor s strani družbe Plinovodi d.o.o. Po uspešno izvedenem 

internem tehničnem pregledu, izvajalec organizira tehnični pregled za pridobitev uporabnega 

dovoljenja. 

Izvajalec mora po dokončanju vseh pogodbenih del naročnika, vodjo projekta in 

pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. obvestiti o zaključku vseh del po tej 

pogodbi, vključno z vgradnjo in montažo vse opreme in materialov. Naročnik je dolžan v roku 8 

dni od obvestila o dokončanju vseh pogodbenih del opraviti interni tehnični pregled, ki ga 

izvedejo osebe, zadolžene za super nadzor s strani družbe Plinovodi d.o.o. Po uspešno 

izvedenem internem tehničnem pregledu, izvajalec organizira tehnični pregled za pridobitev 

uporabnega dovoljenja. 

Končni prevzem (primopredaja) pa se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za 

prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe 

MRP Lendava in po pridobitvi uporabnega dovoljena za objekt MRP Lendava – Petišovci z 
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dvema merilno regulacijskima linijama, nadzornim sistemom in sistemom za kontrolo 

kakovosti zemeljskega plina, povezavo na centralni nadzorni sistem operaterja prenosnega 

sistema  in po izpolnitvi vseh pogojev za uspešno izvedbo primopredaje kot so navedeni v 

nadaljevanju. 

Ob končanju del in po pridobitvi obeh uporabnih dovoljenj izvajalec in naročnik sestavita 

zapisnik o primopredaji objekta in primopredaji dokumentacije. 

Pogoji za uspešno izvedbo primopredaje so: 

• končana vsa pogodbena dela, 

• uspešno opravljena interna tehnična pregleda izvedbe pogodbenih del z odpravo 

vseh pomanjkljivosti z internega tehničnega pregleda, 

• uspešno opravljena tehnična pregleda – tako prestavitve obstoječih izstopnih 

plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot 

objekta MRP Lendava – Petišovci, 

• odprava vseh pomanjkljivosti s tehničnega pregleda, 

• pridobljeno uporabno dovoljenje – tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov 

s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za objekt MRP 

Lendava – Petišovci, 

• izvedeno izobraževanje oziroma usposabljanje naročnikovega osebja in osebja 

družbe Plinovodi d.o.o. za upravljanje in za vzdrževanje objekta MRP Lendava – 

Petišovci 

• predaja dokumentacije: 

uporabno dovoljenje – tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s 

pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za objekt MRP 

Lendava – Petišovci, 

dokazilo o zanesljivosti objekta – tako za prestavitev obstoječih izstopnih 

plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za 

objekt MRP Lendava – Petišovci, 

projekt izvedenih del 4x v pisni in 1x v elektronski obliki – tako za prestavitev 

obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe 

MRP Lendava kot za objekt MRP Lendava – Petišovci, 

navodila za obratovanje in vzdrževanje – tako za prestavitev obstoječih izstopnih 

plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za 

objekt MRP Lendava – Petišovci, 

geodetski načrt – tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo 

infrastrukturo na lokaciji obstoječe MRP Lendava kot za objekt MRP Lendava – 

Petišovci, 

končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in evidenčni listi, 

končno poročilo o pregledu jeklene konstrukcije, 

gradbeni dnevnik, 

vsi ostali dokumenti, ki so bili potrebni za izdajo posameznega uporabnega 

dovoljenja,  
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Naročnik bo pooblastil izvajalca za izvedbo postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja – 

tako za prestavitev obstoječih izstopnih plinovodov s pripadajočo infrastrukturo na lokaciji 

obstoječe MRP Lendava kot za objekt MRP Lendava – Petišovci. 

Primopredajni zapisnik preveri in o primopredaji dokončno odloči naročnik. 

V primeru, da izvajalec poda nepopolno vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja in s tem 

povzroči časovni zamik pričetka postopka po lastni krivdi, se navedeni časovni zamik smatra 

za zamudo izvajalca. 

Izvajalec je dolžan k odpravi napak oziroma pomanjkljivosti, ugotovljenih pri internem 

tehničnem pregledu oziroma tehničnem pregledu, pristopiti nemudoma in jih odpraviti v roku, 

ki ga določi naročnik. 

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po podpisu končnega prevzemnega (primopredajnega) 

zapisnika in najmanj 5 dni pred potekom finančnega zavarovanja/bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti finančno zavarovanje/bančno garancijo za 

odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določili te pogodbe. 

XVII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 

 

21.  člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca sestavni del te pogodbe tudi 

naslednji dokumenti: 

• obrazec ponudbe s popisom del, 

• terminski in finančni plan in drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe. 

XVIII. VAROVANJE OKOLJA IN VIŠJA SILA 

 

22. člen 

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti 

izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 

požarom. 

23.  člen 

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank 

ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi 

Obligacijski zakonik (Ur. 1. RS št. 97/2007). 

Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o 

nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in 

predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo 

najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med 

sopogodbenikoma. 
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XIX.      OSTALA DOLOČILA 

24. člen 

V primeru, da: 

 izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti 

v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 

 izvajalec zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom; 

 izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v 

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 

 izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; 

 izvajalec zamuja s faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, 

ki mu ga določi naročnik; 

 nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, pa odredba ni preklicana v 21 

dneh; 

 nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev 

pogodbe, izvajalec pa te napake neodpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor; 

 izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti; 

 izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena 

kazen, opredeljena v pogodbi, 

 izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika, 

 naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi 

kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika, 

lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. V tem primeru je izvajalec 

dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti in vso škodo. Če 

izvajalec pogodbene kazni in celotne  škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov 

material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene 

kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Če naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi 

delovišče ter ga zapustiti v petih dneh. 

Naročnik si pridržuje pravico do enostranskega odstopa od te pogodbe brez odpovednega 

roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev, predvidenih v javnem naročilu. V tem 

primeru izvajalec ni upravičen do povrnitve nikakršne škode.  

 

25. člen 
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Izvajalec zagotavlja, da bo spoštoval varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki mu bodo 

posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del. 

Izvajalec zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali 

varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje 

pogodbenih del. 

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja 

revizijsko sled izvedbe projekta. 

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z 

veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za 

potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. 

Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. 

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom 

ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim 

nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa 

ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po 

poteku pogodbe o izvedbi projekta. 

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, 

povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v 

računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, 

da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih 

s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje 

podatkov. 

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost 

shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost 

in uporabnost v vsem času hranjenja informacij. 

 

XX. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo 

uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se 

dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali določne 

Posebnih gradbenih uzanc, Zakona o graditvi objektov in Obligacijskega zakonika (Ur. 1. RS 

št. 97/2007). 

     27. člen 

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena 

stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le 

v pisni obliki. 
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Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank, 

veljati pa začne s predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo ter kopij zahtevanih 

zavarovanj. Pogodba velja do preteka garancijske dobe. 

 

V_________ , dne ________  V Lendavi, dne ________  

_________________________ GEONERGO d.o.o.  
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E. PONUDBA S PODIZVAJALCI 



E.01 PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

NAZIV PODIZVAJALCA:  

 

NASLOV: 

 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

 

 

TELEFON: 

 

 

TELEFAKS: 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA: 

 

 

ID ZA DDV: 

 

 

ŠT. TRANSKACIJSKEGA RAČUNA: 

 

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: 

 

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 

 



E.02 IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI 

UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE 

NAROČNIKA 

 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MERP Lendava«, objavljenega na Portalu javnih naročil 

št. __________z dne  ____2016, 

 

izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega 

podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje 

naročnika. 

  

 

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 

 



E.03 IZJAVA PODIZVAJALCA 

 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci«, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, izjavljamo, da  

 

1. smo registrirani za naslednje dejavnosti: 

ŠIFRA 

dejavnosti 

NAZIV dejavnosti 

  

  

  

  

  

  

  

  

Med našimi registriranimi dejavnostmi je tudi dejavnost, ki jo bomo izvajali v okviru javnega 

razpisa. 

 

2. imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je/so predmet javnega naročila in za 

katere se zahteva posebno dovoljenje; 

 

3. nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 

oziroma 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNVPOV 

 

4. nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja, 

prav tako v zvezi s temi postopki sodišču še ni bil dal predlog, o katerem še ni 

odločilo. 

 

5. bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v 

skladu z razpisnimi pogoji in izvedli naslednja dela 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

6. v zadnjih 180 dneh pred dnevom objave tega naročila na Portalu javnih naročil nismo 

imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa. 
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7. soglašamo, da naročnik za potrebe preverjanja resničnosti vseh izjav pridobi podatke 

od državnih in drugih organov, ki vodijo uradne evidence v zvezi s podatki, ki jih 

zatrjujemo v naši ponudbi. Soglasje se nanaša na vse podatke, ne glede na to, ali gre 

za osebne podatke, podatke, ki so davčna tajnost ali druge podatke, za katerih 

pridobitev je potrebno soglasje po posebnem zakonu. 

 

8. soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca/izvajalca, s katerimi sodelujemo 

pri izvajanju javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. 

dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila. 

 

 

Za tem obrazcem se priložijo: 

- potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune, iz katerih izhaja resničnost izjave, 

 

 

 

Kraj in datum: Podizvajalec: 

 

 Žig in podpis: 
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F. FINANČNA ZAVAROVANJA 



F.01 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ  

 

Za: GEOENERGO, raziskave in pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina d.o.o., Lendava, 

Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – Lendava 

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna 

garancija) 

 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 

 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika 

v postopku javnega naročanja) 

 

UPRAVIČENEC: GEOENERGO, raziskave in pridobivanje surove nafte in zemeljskega 

plina d.o.o., Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – Lendava  

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku 

javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje 

javnega naročila), katerega predmet je Gradnja MRP Lendava (vpiše se predmet javnega naročila). 

 

ZNESEK V EUR: 30.000 (tridesettisoč 0/00 EUR) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA  

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali 

osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova 

garanta) 

 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih 

listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

 

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v 

katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.  
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ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni 

dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu) 

 

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata 

oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 

listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena 

v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo 

ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih 

obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca 

oziroma zahtevi za plačilo:  

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno 
spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali 
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v roku, določenem v razpisni dokumentaciji. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 

pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 

slovenskem pravu. 

 

(Naročnik navede, ali za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz 

leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.) 

 

 

           garant   

      (žig in podpis) 
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F.02 IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI  FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA 

DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

izjavljamo, da: 

 

Izjavljamo da, bomo v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložili zavarovanje za 

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z 

DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pogodbo in spodnjim vzorcem:  

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ 
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Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 

 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja 

izbranega ponudnika) 

 

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila, GEOENERGO, raziskave in 

pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina d.o.o., Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava – 

Lendava) 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe       št.       z dne       (vpiše 

se številko in datum pogodbe,), za Gradnja MRP Lendava (vpiše se predmet javnega naročila). 

 

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENE (nobena) 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali 

osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova 

garanta) 

 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih 

listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  

 

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v 

katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 

 

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 

 



 

  

 

80 

 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v 

postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem 

primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi 

na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, 

v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca 

oziroma zahtevi za plačilo:  

1. naročnik zavarovanja (izbrani ponudnik) ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v 
skladu z določili zgoraj navedene pogodbe; ali 

2. naročnik zavarovanja (izbrani ponudnik) ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 
določili zgoraj navedene pogodbe ali 

3. naročnik zavarovanja (izbrani ponudnik) ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v 
skladu z določili zgoraj navedene pogodbe ali 

4. naročnik zavarovanja (izbrani ponudnik) ni pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v 
skladu z določili zgoraj navedene pogodbe; ali 

5. naročnik zavarovanja (izbrani ponudnik) je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti 
v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe. 

6. naročnik zavarovanja (izbrani ponudnik) ni predložil bančne garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi; ali  

7. v drugih primerih, v katerih to določa zgoraj navedena pogodba. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 

pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 

slovenskem pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 

MTZ pod št. 758. 

 

 

           garant     

      (žig in podpis) 

 

 

F.03 IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI  FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA 

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
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___________________________________________________________________ 

 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

V zvezi z javnim naročilom »Gradnja MRP Lendava – Petišovci «, objavljenega na Portalu 

javnih naročil št. __________z dne  ____2016, 

izjavljamo, da: 

 

 

bomo v roku 10 dni po podpisu končnega prevzemnega (primopredajnega) zapisnika in 

najkasneje 5 dni pred potekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku 

predložili zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene 

vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pogodbe in spodnjim 

vzorcem:  

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
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Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758  

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

 

Za: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 

1000 Ljubljana  

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija 

za odpravo napak v garancijskem roku) 

 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 

 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

 

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja 

izbranega ponudnika) 

 

UPRAVIČENEC: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske 

brigade 11B, 1000 Ljubljana 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja 

iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, 

sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila) 

 

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta, in sicer 5% od 

vrednosti pogodbenih del z DDV) 

 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Nobena. 

 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški 

 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 

 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih 

listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
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Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 

območju Republike Slovenije. 

 

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja, ki je 30 dni po 

preteku 3 letne garancijske dobe) 

 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v 

postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 

 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 

listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena 

v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo 

ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu 

poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 

pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 

slovenskem pravu. 

 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 

MTZ pod št. 758. 

 

              garant   

      (žig in podpis) 
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G. OBRAZEC OVOJNICE        

 

POŠILJATELJ: 

______________________________ 

______________________________ 

Kontaktna oseba:________________ 

Telefon:_______________________ 

Telefaks:______________________ 

E-naslov:______________________ 

  

 

 ponudba 

 sprememba 

 umik 

 

  

NE ODPIRAJ – PONUDBA 

JAVNO NAROČILO »Gradnja MRP 

Lendava – Petišovci « 

(izpolni vložišče naročnika): 

Datum prejema:_________________ 

Ura prispetja:___________________ 

Zaporedna št. ponudbe:__________ 

Podpis: _______________________ 

 NASLOVNIK: 

 

GEOENERGO d.o.o. 

Mlinska ulica 5 

9220 Lendava 

 

 


