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(ZRC SAZU) v okviru projekta Ljubljana – moje mesto

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija

1/44

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija

2/44

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija

3/44

I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE
1. Naročnik
Mestna obĉina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fiziĉne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje
sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 5) navesti, da bo pri
izvedbi naroĉila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naroĉnika v celoti odgovarja za
izvedbo prejetega naroĉila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Ponudbo lahko predloţi tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predloţitev skupne
ponudbe ponudniki odgovarjajo naroĉniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti
pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
3. Pravna podlaga
Javno naroĉilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja podroĉje javnih naroĉil, javnih
financ in podroĉje, ki je predmet javnega naroĉila.
Za oddajo predmetnega naroĉila se v skladu z 30. ĉlenom Zakona o javnem naroĉanju izvede
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naroĉnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju
navedenih pogojev in meril izvedel pogajanja in izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo
sklenil pogodbo.
4. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte preko Portala javnih naroĉil RS do
vkljuĉno 23.09.2010. Naroĉnik bo pojasnila posredoval najpozneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.
5. Ponudbena dokumentacija
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v
razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni:
Številka
priloge

Naziv priloge

PRILOGA 1

Prijavni obrazec

PRILOGA 2

PRILOGA 3

Navodila za izpolnjevanje obrazcev
-

Izjava

-

Izjava pravne osebe

-

PRILOGA 4

PRILOGA 5

Izjava zakonitega
zastopnika pravne osebe

-

Ponudba

-

Mestna obĉina Ljubljana

Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in ţigosa vsak
partner v skupni ponudbi.
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in ţigosa vsak
partner v skupni ponudbi.
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in ţigosa vsak
partner v skupni ponudbi.
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa za vsakega
zakonitega zastopnika.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in ţigosa za
vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni ponudbi.
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.
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-

-

-

-

Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni
ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v veĉih ponudbah.
Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki morajo v ponudbi
predloţiti pisno izpolnjen in natisnjen obrazec »popis del« in CD z
izpolnjenimi popisi del v MS Excel formatu.
V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se
upošteva pisna verzija.
Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v
vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naroĉnik, ampak morajo izpolniti
le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa
postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naroĉnik bo ponudbo
ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del izloĉil, kot
neprimerno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke
znotraj popisov.
V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predraĉunu ne bo izpolnil
vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naroĉnik
smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem
primeru, naroĉnik za ta dela, ponudniku ne bo priznal naknadno
doloĉenih cen ali podraţitev iz tega naslova.
Ponudnik priloţi zahtevan BON obrazec.
V primeru skupne ponudbe, predloţi BON obrazec vsak izmed
partnerjev v skupni ponudbi.
Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa.
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Za to tabelo ponudnik priloţi zahtevana potrdila.
Priloţen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in ţigosa.
Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Za to tabelo ponudnik priloţi zahtevana dokazila.
Kopijo zavarovalne police priloţi ponudnik sam.
V primeru skupne ponudbe, predloţi zavarovalno polico vsak izmed
partnerjev v skupni ponudbi.

PRILOGA 6

BON obrazec

PRILOGA 7

Referenĉna tabela in
potrdila

PRILOGA 8

Seznam kadrov, ki bodo
dela vodili

PRILOGA 9

Kopija zavarovalne
police

-

PRILOGA 10

Ĉasovni in finanĉni
naĉrt gradnje

Ponudnik priloţi ĉasovni in finanĉni naĉrt gradnje.

PRILOGA 11

Podizvajalci

PRILOGA 12

Skupna ponudba

Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so zahtevani in priloţi sporazume o
medsebojnem sodelovanju.
Ponudniki v skupni ponudbi predloţijo:
seznam ponudnikov v skupni ponudbi,
sporazum o medsebojnem sodelovanju in
ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 12.

6. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do vkljuĉno 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
7. Jezik, valuta
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih.
8. Priprava ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v
razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priloţene zahtevane priloge v vrstnem
redu kot so le-te zahtevane.
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake
morajo biti oznaĉene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, ţigom in datumom popravka.
Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog
ni moţno naknadno vloţiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.
Ponudniki naj obrazce in izjave za katere menijo, da sodijo med zaupne ali poslovno skrivnost
oznaĉijo s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik
ponudbe, ob tem pa morajo upoštevati doloĉbe 22. ĉlena ZJN-2B.
Mestna obĉina Ljubljana
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9. Stroški
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe.
10. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dovoljene.
11. Skupna ponudba
Pri javnem naroĉilu je dovoljena skupna ponudba veĉ pogodbenih partnerjev. V takem primeru bo
naroĉnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloţi pravni akt o skupni izvedbi naroĉila.
V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner,
podroĉje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, naĉin plaĉila (preko
vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med
partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naroĉila mora biti datiran, ţigosan in podpisan
s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.
Ponudniki v skupni ponudbi predloţijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 12.
Ponudnik, ki nastopa v veĉ kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v
skupni prijavi, diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa. Take prijave bodo oznaĉene kot
nepopolne.
12. Podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 5) navedel, da bo pri izvedbi naroĉila
sodeloval s podizvajalci bo moral predloţiti:
- obrazec Udeleţba podizvajalcev (priloga 11/1),
- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 11/2),
- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 11/3),
- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 11/4) in
- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naroĉniku za neposredno plaĉilo podizvajalcem (priloga 11/5).
Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naroĉila mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matiĉna številka, davĉna številka, številka transakcijskega
raĉuna),
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matiĉna številka, davĉna številka in transakcijski
raĉun),
- predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih
prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naroĉnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu)
poravnava podizvajalĉevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in ĉetrta alineja so v skladu z ZJN-2B obvezna sestavina
pogodbe o izvedbi javnega naroĉila, neposredna plaĉila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2B
obvezna.
13. Predloţitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb
Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah
mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 10/220129 Obnova stavbne lupine Novi trg 2
(SAZU ZRC) v okviru projekta Ljubljana-moje mesto«. Ponudnik lahko na ovojnico/ovojnice
prilepi obrazec »OZNAĈBA PONUDBE« (priloga B).
Za napaĉno oznaĉene ponudbe naroĉnik ne prevzema odgovornosti v primeru zaloţitve.
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Naroĉnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 29.09.2010 do 10:00 ure na naslov:
Mestna obĉina Ljubljana, Sluţba za javna naroĉila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.
14. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe
Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov
naroĉnika, naveden v prejšnji toĉki, prispeti do zakljuĉka roka za oddajo ponudb. Na
ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 10/220129 Obnova
stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta Ljubljana-moje mesto – z oznako
UMIK / SPREMEBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev ţe
oddane ponudbe.
V primeru umika ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb bo naroĉnik ravnal v skladu s 1.
odstavkom 74. a ĉlena ZJN-2B.
15. Način, mesto in rok odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29.09.2010 ob 13:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne obĉine
Ljubljana, Sluţba za javna naroĉila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki ţelijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za
zastopanje. Nepooblašĉeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo
zastopanje pravne osebe.
Nepravoĉasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po konĉanem postopku odpiranja
ponudb.
16. Pregled in presoja ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Glede predloţenih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna
(stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Dopolnitev ponudb in popravki raĉunskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, doloĉenih z
zakonom.
17. Postopek s pogajanji
Naroĉnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k
pogajanjem in sicer v enem ali veĉ zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena del, v kolikor se ne
pokaţejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o ĉemer bodo ponudniki obvešĉeni.
18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila
Naroĉnik lahko postopek javnega naroĉila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega
naroĉila v skladu z veljavno zakonodajo na podroĉju javnega naroĉanja.
19. Način vloţitve revizijskega zahtevka
Skladno z veljavnim Zakonom o reviziji postopkov javnega naroĉanja je zagotovljeno pravno varstvo
ponudnikov v postopkih oddaje javnih naroĉil.
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II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naroĉila je obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta
Ljubljana-moje mesto.
Priloţeni so popisi del v elektronski obliki.
III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Naroĉnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.
Naroĉnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, ĉe izhajajo iz
uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo
naroĉnik ponudnika pozval, naj v doloĉenem roku naroĉniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev. Ĉe pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravoĉasno ali ĉe bo dostavil listine,
pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naroĉnika, bo naroĉnik njegovo ponudbo kot nepopolno
zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predloţene v fotokopiji.
Starost listin: listine morajo odraţati aktualno stanje
obdobje oz. listina doloĉene starosti.
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v
kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v
prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2 (v
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev).
Naroĉnik si pridrţuje pravico, da izjavo ponudnika
preveri pri Ministrstvu za pravosodje.
2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo
ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2B (v
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev).
3. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, v poloţaju,
kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče, ko je opustil poslovno dejavnost
ali v katerem koli podobnem poloţaju.
4. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila (v primeru skupne
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
5. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih
mesecih ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priloţiti
k ponudbi. Obrazec BON je lahko original ali
fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva
doloĉenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti
predloţeno v originalu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati
vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (v primeru skupne
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
Mestna obĉina Ljubljana

razen, kjer je izrecno zahtevana listina za doloĉeno

DOKAZILI:
Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom
(priloga 4).

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2).

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2).

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2).

DOKAZILO (priloga 6):
za pravne osebe (gospodarske druţbe) S.BON- 1/P;
za samostojne podjetnike BON 1/SP.

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2).
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7. Ponudnik je v obdobju zadnji petih let pred
oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj tri
istovrstne posle (kot je predmet tega naročila).
Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnikov,
ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti
obnovi stavb na območjih, ki so bila razglašena za
kulturni in zgodovinski spomenik (npr. staro
mestno jedro) ter stavbe, ki jih je Zavod za
kulturno dediščino OE, kjer se je izvajala obnova,
uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni
spomenik ter stavbe, ki so bile z odlokom ţe
razglašene za arhitekturne spomenike. Vse
reference morajo biti potrjene s strani
investitorja in Zavoda za varstvo kulturne
dediščine OE Ljubljana oz. OE, kjer je ponudnik
izvajal dela.

DOKAZILO:
Referenĉna tabela (priloga 7 + priloga 7/1).

8. Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del,
ki izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o
graditvi objektov in se lahko izkaţe z vsaj eno
referenco istovrstnega posla (kot je predmet tega
naročila).

DOKAZILO:
Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloţi
dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz
ZGO-1B
vsak izmed zahtevanih kadrov mora priloţiti:
# potrdilo o izobrazbi
# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni
zbornici
# vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega
podroĉja v zadnjih petih letih (priloga 8/1)

9. Ponudnik garantira za odpravo napak v
garancijski dobi, katere dolţina trajanja znaša:
za fasado 10 let,
za ostala pogodbeno dogovorjena dela
(splošna garancijska doba) 2 leti.
11. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam - 33. člen ZGO-1B (v primeru
skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
12. Ponudnik mora predloţiti časovni načrt
gradnje in finančni načrt. Ponudnik bo vsa
razpisana dela za predmetno javno naročilo
izvedel v roku 60 koledarskih dni od uvedbe v
delo.

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo (priloga 2).

DOKAZILO:
Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik
predloţi osnovno polico in vse morebitne dodatke k
osnovni polici kot prilogo 9).

DOKAZILO:
Ĉasovni in finanĉni naĉrt gradnje izdela ponudnik in ga
predloţi kot prilogo 10.

IV. MERILO
Merilo za izbiro je najniţja skupna ponudbena cena.
Pri ocenjevanju ponudb bo naroĉnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.
Cena mora biti oblikovana po sistemu »CENA NA ENOTO«.
Cene na enoto morajo biti fiksne do konĉanja del.
Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan loĉeno.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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V. FINANČNA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naroĉnika, naroĉniku predloţiti banĉno
garancijo. Banĉna garancija, mora biti brezpogojna in plaĉljiva na prvi poziv in mora biti izdana po
vzorcu iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Banĉne garancije, ki jih ponudnik ne
predloţi na priloţenih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od
vzorca banĉnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za
izplaĉilo, krajših rokov, kot jih je doloĉil naroĉnik, niţjega zneska, kot ga je doloĉil naroĉnik ali
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upraviĉencem in banko.
Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Banĉno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/1), v višini 10 % (deset
odstotkov) pogodbene vrednosti, bo izvajalec izroĉil pooblašĉenemu predstavniku naroĉnika ob
primopredaji pogodbenih del. Veljavnost banĉne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je
za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo doloĉen v pogodbi.

VI. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
-

Vzorec pogodbe (priloga A)
Oznaĉba ponudbe (priloga B)
Vzorec banĉne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/1)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Številka priloge

Naziv priloge

PRILOGA 1

Prijavni obrazec

PRILOGA 2

Izjava

PRILOGA 3

Izjava pravne osebe

PRILOGA 4

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe

PRILOGA 5 in 5/1

Ponudba in popisi del

PRILOGA 6

BON obrazec

PRILOGA 7 in 7/1

Referenĉna tabela in potrdila

PRILOGA 8 in 8/1

Seznam kadrov, ki bodo dela vodili

PRILOGA 9

Kopija zavarovalne police

PRILOGA 10

Ĉasovni in finanĉni naĉrt gradnje

PRILOGA 11

Podizvajalci

PRILOGA 12

Skupna ponudba

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 1

PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik:

se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naroĉila »Obnova stavbne
lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta Ljubljana – moje mesto«
2. Imena vodilnih v podjetju:

3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:

4. Transakcijski raĉun:
5. Transakcijski raĉun odprt pri (naziv banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:
7. Matiĉna številka ponudnika:

Datum:

Ţig:

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija

Podpis:
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PRILOGA 2
PONUDNIK:

IZJAVA
V zvezi z javnim naroĉilom »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta
Ljubljana – moje mesto«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka
sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. ĉlena ZJN2B;
- da nismo v postopku prisilne poravnave, steĉaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem poloţaju;
- da nismo uvršĉeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a ĉlena ZJN-2B;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naroĉila;
- da imamo plaĉane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naroĉanja;
- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
- da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v
skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v veĉ kot eni ponudbi, ne glede na to, ali
nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa – take ponudbe
bodo oznaĉene kot nepravilne;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resniĉne podatke in verodostojne dokumente,
hkrati pa pooblašĉamo naroĉnika Mestno obĉino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77.
ĉlena ZJN-2B preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da bomo za izvedena dela garantirali za odpravo napak v garancijski dobi, katere dolţina trajanja
znaša za fasado 10 let ter za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:

Ţig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloţiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 3

IZJAVA PRAVNE OSEBE
V zvezi z javnim naroĉilom »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta
Ljubljana – moje mesto«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naroĉil RS št. ………………….. z
dne …………………, izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz prvega in drugega odstavka 42.
ĉlena ZJN-2B.
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega
dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Polno ime podjetja:
Sedeţ podjetja:
Obĉina sedeţa podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vloţka):
Matiĉna številka podjetja:
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naroĉnik pridobi potrdila iz
kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:

Ţig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloţiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 4

PONUDNIK:

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE
V zvezi z javnim naroĉilom »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta
Ljubljana – moje mesto«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naroĉil RS št. ……………………..
z dne …………………, izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz prvega in drugega odstavka 42.
ĉlena ZJN-2B.
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega
dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.
Ime in priimek:
EMŠO (obvezen podatek):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Obĉina rojstva:
Drţava rojstva:
Naslov stalnega/zaĉasnega prebivališĉa:
ulica in hišna številka:
številka pošte in pošta:
Drţavljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je glasil:
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naroĉnik pridobi potrdila iz
kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:

Ţig:

Podpis:

V kolikor ima ponudnik veĉ zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priloţiti za vsakega posebej
(izjava se fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloţiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 5
PONUDNIK:
ki ga zastopa direktor
dajem naslednjo

PONUDBO ŠT._____________
Način predloţitve ponudbe (ustrezno obkroţite)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

Cena pogodbenih del
Ponudbena cena v EUR brez DDV
DDV 20%
Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV

Ponudba velja do vkljuĉno 120 dni od datuma odpiranja ponudb.

Datum:

Ţig:

Podpis:

Za ponudbo ponudnik priloţi ponudben predračun s popisi del v pisni in elektronski
verziji!

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 5/1

POPISI DEL
(popise del ponudnik priloţi v tiskani in elektronski obliki na CD-ju)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 6

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV
-

za pravne osebe (gospodarske druţbe) S.BON-1/P
za samostojne podjetnike BON 1/SP
(priloţi ponudnik)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 7

REFERENČNA TABELA

PONUDNIK:
Ponudnik je v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj tri istovrstne posle
(kot je predmet tega naroĉila).
Naziv investitorja
oz. naročnika
referenčnega posla

Predmet referenčnega
posla – kratek opis del

Datum začetka in končanja posla

Vrednost posla

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih petih let.

Datum:

Ţig:

Podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 7/1
Priloga k referenĉni tabeli
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
……………………………………………………………………….......………....…..............
....................................................................................................………............………..............
za ponudbo na javni razpis za »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (SAZU ZRC) v okviru
projekta Ljubljana – moje mesto«

POTRJUJEMO
da nam je ponudnik v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrsten posel
(kot je predmet tega naroĉila). Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih
tehniĉnih rešitev, skladnosti z doseţki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez
bistvenih prekoraĉitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin,
premoţenja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja
planiranega roka izvedbe del.

Naziv objekta:
Lokacija objekta:
Vrednost opravljenih del:
Datum zaĉetka posla:
Datum konĉanja posla:
Naziv in naslov naroĉnika:
...……………....................................................…………................................................…........
...........…………....................................................................................................…………........
Kontaktna oseba naroĉnika (e-pošta) in telefonska številka:
…………………………….…………………………………………………...………………
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje
referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naroĉilo pri Mestni obĉini Ljubljana.
Kraj:.............................
Datum:.........................

Podpis odgovorne osebe naroĉnika:
…………………………………….

Obrazec se po potrebi fotokopira. Referenca mora biti potrjena s strani investitorja in ZVKDS.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 8

SEZNAM KADROV, KI BODO DELA VODILI
PONUDNIK:

Zap.
št.

1

Funkcija pri
projektu

Ime in priimek

Izobrazba

Delovna
doba
(v letih)

Strokovni izpit
(št. potrdila)

ODGOVORNI
VODJA DEL

Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloţi dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje
pogojev iz ZGO-1B.

Datum:

Ţig:

Podpis:

Za tem obrazcem ponudnik priloţi spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:
- potrdilo o izobrazbi
- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici
- vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega podroĉja v zadnjih petih letih

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 8/1
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
…………………………………………………………………................………....…..............
....................................................................................................………............………..............
za ponudbo na javni razpis za »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru
projekta Ljubljana – moje mesto«

POTRJUJEMO
da je bil
-

(ime in priimek)

odgovorni vodja del

na objektu

(naziv in lokacija objekta)

Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnjih 5. let):
od …………………………… do ……….…………………….…
Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravoĉasno, kvalitetno in v skladu z doloĉili pogodbe.
Naziv in naslov naroĉnika:
...…………….....................................................…………................................................…........
...........…………....................................................................................................…………........
Kontaktna oseba naroĉnika in telefonska številka:
…………………………….…………………………………………………...………………
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje
referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naroĉilo pri Mestni obĉini Ljubljana.
Kraj:.............................
Datum:.........................

Podpis odgovorne osebe naroĉnika:
.........................................................

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 9

Kopija zavarovalne police
(Priloţi ponudnik)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija

23/44

PRILOGA 10

ČASOVNI in FINANČNI NAČRT GRADNJE
(Priloţi ponudnik)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 11

PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.

- obrazec Udeleţba podizvajalcev (priloga 11/1),
- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 11/2),
- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 11/3),
- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 11/4) in
- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naroĉniku za neposredno plaĉilo podizvajalcem
(priloga 11/5)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 11/1

UDELEŢBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naroĉilom »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta
Ljubljana – moje mesto«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo
udeleţbe le-teh:

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v koliĉini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok izvedbe del podizvajalca

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v koliĉini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok izvedbe del podizvajalca

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v koliĉini
v vrednosti
kraj izvedbe

Kraj in datum:

EUR brez DDV
rok izvedbe del podizvajalca

Ponudnik:
Ţig in podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 11/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC
NASLOV
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA
TELEFON
FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIĈNA ŠTEVILKA PODJETJA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
TRANSAKCIJSKI RAĈUN
TRANSAKCIJSKI RAĈUN ODPRT PRI

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec______________________________________________________________________ ,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naroĉnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naroĉila, plaĉuje neposredno na naš
transakcijski raĉun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in
bodo priloga situacijam, ki jo bo naroĉniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

Podizvajalec:
Ţig in podpis:

V primeru veĉjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 11/3

SPORAZUM
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
(med ponudnikom in podizvajalci – priloţi ponudnik)

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 11/4
PODIZVAJALEC:

IZJAVA
V zvezi z javnim naroĉilom »Obnova stavbne lupine Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta
Ljubljana – moje mesto«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. ĉlena ZJN2B;
- da nismo v postopku prisilne poravnave, steĉaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem poloţaju;
- da nismo uvršĉeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a ĉlena ZJN-2B;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naroĉila;
- da imamo plaĉane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naroĉanja;
- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
- da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v
skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v veĉ kot eni ponudbi, ne glede na to, ali
nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa – take ponudbe
bodo oznaĉene kot nepravilne;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resniĉne podatke in verodostojne dokumente,
hkrati pa pooblašĉamo naroĉnika Mestno obĉino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. ĉlena
ZJN-2B preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da bomo za izvedena dela garantirali za odpravo napak v garancijski dobi, katere dolţina trajanja
znaša za fasado in streho 10 let ter za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska
doba) 2 leti;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:

Ţig:

Podpis:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 11/5

Ponudnik: ______________________________
Naroĉnik: ______________________________

POOBLASTILO

Pooblašĉamo naroĉnika, da na podlagi potrjenega raĉuna oziroma situacije neposredno plaĉuje
podizvajalcem , ki jih je ponudnik navedel (priloga 11/1) in zanje priloţil podatke (priloga 11/2).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
______________________________________________________________________________ ,
objavljen na portalu javnih naroĉil pod št. ________________, z dne ____________ .

Datum:____________

Ţig

Podpis ponudnika:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.

Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija
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PRILOGA 12

SKUPNA PONUDBA
(priloţijo ponudniki v skupni ponudbi)

-

seznam ponudnikov v skupni ponudbi
sporazum o medsebojnem sodelovanju

in
-

naslednja ponudbena dokumentacija:
POSAMIĈNO
(vsak ponudnik)

•
•
•
•
•
•

Prijavni obrazec (priloga 1)
Izjava (priloga 2)
Izjava pravne osebe (priloga 3)
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4)
Bonitetno potrdilo (priloga 6)
Kopija zavarovalne police (priloga 9)

SKUPNO
(vsi ponudniki)

•
•
•
•

Ponudba (priloga 5)
Referenĉna tabela (priloga 7)
Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 8)
Ĉasovni in finanĉni naĉrt gradnje (priloga 10)
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PRILOGE
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

-

Vzorec pogodbe (priloga A)
Oznaĉba ponudbe (priloga B)
Vzorec banĉne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/1)
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PRILOGA A
Vzorec - 3
NAROĈNIKI:
1. MESTNA OBĈINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, LJUBLJANA, ki jo zastopa
ţupan Zoran Janković
matiĉna številka: 5874025
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: MOL)
2. LASTNIKI OBJEKTA, Novi trg 2 (SAZU ZRC), v Ljubljani
(v nadaljevanju: lastniki objekta),
(bodo navedeni v pogodbi)
in
IZVAJALEC:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
matiĉna številka: ………………..
identifikacijska številka za DDV: ………………..
sklenejo naslednjo

POGODBO
o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi fasade na objektu
Novi trg 2 (ZRC SAZU) v okviru projekta Ljubljana – moje mesto

I.

UVODNE UGOTOVITVE
1. ĉlen

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo:

- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni
objavi skladno z veljavno zakonodajo na podroĉju javnega naroĉanja,
- da je bilo obvestilo o javnem naroĉilu objavljeno na Portalu javnih naroĉil pod številko
objave …………………. z dne ……………..,
- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje gradbeno obrtniških del
pri obnovi fasade in strehe na objektu Novi trg 2, v Ljubljani, skladno z Odloĉitvijo o oddaji
naroĉila št……………, z dne …………
- da je za izvedbo del pridobljena lokacijska informacija št.……….. z dne _________ in št.
……………, z dne ……………..

- da je bila stavba Novi trg 2 s Sklepom o uvrstitvi stavb za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin v okviru projekta Ljubljana - moje mesto v l. 2010 št.: 622-38/2009-11-KP z dne
9.7.2009 uvršĉena v program za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana - moje mesto;
- da so sredstva za obnovo lupin predvidena v NRP 142 v Odloku o proraĉunu Mestne
obĉine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10), na proraĉunski 062099;
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- da se postopek izbire izvajalca priĉenja v letu 2010, sredstva MOL iz LMM – proraĉunska
postavka 062099 pa bodo predvidena v proraĉunu MOL za leto 2011.
II.

PREDMET POGODBE
2. ĉlen

Naroĉniki oddajajo, izvajalec pa prevzema izvedbo gradbeno-obrtniških del za obnovo fasade in
strehe na objektu Novi trg 2 v Ljubljani, vse v skladu z razpisno dokumentacijo štev. ______ z dne
___________ in s ponudbo izvajalca štev. ……….., z dne ……….., ki sta kot prilogi sestavni del te
pogodbe ter v skladu z doloĉili te pogodbe.
III.

VRSTA IN OBSEG POGODBENIH DEL
3. ĉlen

Vrsta in obseg pogodbenih del sta podrobno doloĉena v popisu del – specifikaciji, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije iz prejšnjega ĉlena.
IV.

CENA POGODBENIH DEL
4. ĉlen

Cena pogodbenih del (pogodbena cena) je doloĉena po sistemu »cena na enoto« na podlagi
izvajalĉevega ponudbenega predraĉuna štev. ………….. , z dne …………….. in znaša:
…………………... EUR brez DDV
…………………... EUR z DDV
( z besedo: ………………………………………………..………………………………).
Pogodbena cena je izraĉunana na dan ………… in vkljuĉuje tudi davek na dodano vrednost (DDV).
Cene na enoto so fiksne za ves ĉas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del. Konĉna
pogodbena cena bo razvidna iz konĉnega obraĉuna.
5. ĉlen
Deleţi, po katerih bodo MOL iz sredstev Ljubljana – moje mesto (v nadaljevanju: LMM) in lastniki
objekta, kot naroĉniki plaĉali pogodbeno ceno iz prejšnjega ĉlena znašajo 50 % pogodbene vrednosti
za MOL iz LMM in 50 % pogodbene vrednosti za lastnike. Razmerje sofinanciranja je doloĉeno na
podlagi kriterijev za uvrstitev stavb v program »Ljubljana moje mesto«, ki so navedeni v proraĉunu
MOL za l. 2010.
Deleţi posameznih lastnikov objekta pa so naslednji:
……..
(Opomba: deleţi posameznih lastnikov objekta bodo doloĉeni v pogodbi).
V.

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL
6. ĉlen

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del priĉel v roku 20 dni po sklenitvi pogodbe, in sicer po
predloţitvi finanĉnega zavarovanja za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti, jih izvajal v skladu s
terminskim planom in dokonĉal v roku 60 koledarskih dni. Rok izvedbe in dokonĉanja posameznih
faz je razviden iz terminskega plana, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.
Mestna obĉina Ljubljana

Razpisna dokumentacija

34/44

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka v primeru slabih vremenskih razmer, ki
onemogoĉajo izvedbo del in višje sile. Izvajalec mora pisno zahtevo za podaljšanje roka predloţiti
naroĉnikom takoj oziroma najkasneje prvi delovni dan po nastopu vzroka za podaljšanje, sicer
podaljšanja ne more veĉ zahtevati.
VI.

OBVEZNOSTI NAROĈNIKOV
7. ĉlen

Naroĉniki morajo pred zaĉetkom dela na gradbišĉu zagotoviti izdelavo varnostnega naĉrta v skladu s
predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišĉe urejeno v skladu z
varnostnim naĉrtom.
Naroĉniki so dolţni pred zaĉetkom del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu
naroĉniki izroĉijo lokacijsko informacijo ter mu zagotovijo dostop do objekta, kjer se bodo izvajala
pogodbena dela.
O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.
VII.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8. ĉlen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:
izvesti pogodbena dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za njihovo izvedbo ter po
pravilih gradbene stroke;
izvesti pogodbena dela skladno s popisom del in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dedišĉine
Slovenije, Obmoĉne enote Ljubljana;
sodelovati s pooblašĉenim predstavnikom naroĉnikov in nadzornikom;
dostaviti vsa dokazila in ateste materialov pred vgradnjo;
ves ĉas izvajanja del voditi gradbeni dnevnik in knjigo obraĉunskih izmer za vsa dela;
izvajati dela skladno s terminskim planom, usklajenim z naroĉniki;
upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in ţe med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
da bo naroĉnike obvešĉal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;
da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje
nadzornika in naroĉnikov;
da bo dela izvajal ves svetli del dneva, vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih, doloĉenimi s
predpisi. Pri organizaciji del je izvajalec dolţan spoštovati predpise o delovnih razmerjih ter varnosti
in zdravju pri delu in druge podroĉne predpise, ki urejajo izvajanje gradbenih del.
da bo pri izvajanju gradbenih del zagotovil kvaliteto gradnje z vsemi zahtevami tehnološkimi
postopki pri predmetnih gradbenih delih.
Izvajalec odgovarja za škodo, povzroĉeno na gradbišĉu oziroma objektu, kakor tudi za škodo
tretjemu, ki jo povzroĉi v zvezi z izvajanjem pogodbenih del sam ali njegovi podizvajalci.
Izvajalec je dolţan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzroĉil škode na sosednjih
objektih. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izkljuĉno izvajalca. Stroški delnih zapor
gradbišĉa ter stroški fiziĉnega zavarovanja gradbišĉa bremenijo izvajalca.
Izvajalec bo pogodbena dela, material in opremo zavaroval tako, kot to predvidevajo posebne
gradbene uzance.
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Škodo, ki jo povzroĉijo transporti izvajalca na cestišĉih in cestnih objektih, plaĉa izvajalec. Pred
priĉetkom vsake faze se izvajalec in naroĉniki dogovorijo o realizaciji transportnih poti za potrebe
gradbišĉa. Izvajalec nosi v svoje breme vse stroške deponiranja odveĉnega materiala.
9. ĉlen
Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da zaradi njih na gradbišĉu ne bodo ogroţeni varnost
objekta, ţivljenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in pravoĉasno ukreniti vse, kar je
treba za varnost delavcev, mimoidoĉih, prometa in sosednjih objektov ter varnost del, ki se izvajajo
na gradbišĉu, opreme, materiala in strojnega parka.
10. ĉlen
Izvajalec je dolţan pooblašĉenemu predstavniku naroĉnikov v roku 15 dni od sklenitve te pogodbe,
izroĉiti brezpogojno banĉno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plaĉljivo na prvi
poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti.
S to garancijo se izvajalec obvezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni
kvaliteti, koliĉini in pogodbenem roku.
Ta garancija mora veljati vsaj še 30 dni po poteku roka za dokonĉanje posla.
VIII.

NAĈIN PLAĈILA POGODBENIH DEL
11. ĉlen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obraĉunal po cenah na enoto iz ponudbenega predraĉuna
in po dejansko izvršenih koliĉinah, potrjenih v knjigi obraĉunskih izmer.
Obraĉunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
Opravljena dela izvajalec obraĉuna z izstavitvijo zaĉasnih in konĉne situacije. Pri izstavitvi situacije
se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.
VARIANTA (Te doloĉbe se uporabljajo namesto zgornjih doloĉb tega ĉlena v primeru, ĉe bo
izvajalec nastopal s podizvajalci.)
Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obraĉunavali po cenah na enoto iz
ponudbenega predraĉuna in po dejansko izvršenih koliĉinah, potrjenih v knjigi obraĉunskih izmer.
Obraĉunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.
Opravljena dela izvajalec in podizvajalci obraĉunajo z izstavitvijo zaĉasnih in konĉne situacije. Pri
izstavitvi situacije se morajo sklicevati na številko te pogodbe.
12. ĉlen
Izvajalec je dolţan najkasneje do vsakega 5. (petega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vroĉiti
naroĉniku v potrditev zaĉasno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obraĉunana dela. Konĉno situacijo
izstavi izvajalec po konĉnem prevzemu pogodbenih del.
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Situacija se naroĉniku vroĉi v naroĉnikovem vloţišĉu na naslovu ……………….. ali po pošti na
naslov …………………………….
Naroĉnik je dolţan situacijo pregledati v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu in jo potrditi oziroma
zavrniti. Ĉe naroĉnik v roku 15 (petnajstih) dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega
roka šteje, da je situacija potrjena.
Rok plaĉila situacije je 30. (trideseti) dan in priĉne teĉi naslednji dan po prejemu situacije. Ĉe zadnji
dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji
delavnik.
Naroĉnik bo potrjene situacije izvajalca plaĉeval na transakcijski raĉun izvajalca številka
…………….. pri ………………………
VARIANTA (Te doloĉbe se uporabljajo namesto zgornjih doloĉb tega ĉlena v primeru, ĉe bo
izvajalec nastopal s podizvajalci.)
Izvajalec je dolţan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in
vroĉiti naroĉniku v potrditev zaĉasno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obraĉunana dela. Konĉno
situacijo izstavi izvajalec po konĉnem prevzemu pogodbenih del.
Situacija se naroĉniku vroĉi v naroĉnikovem vloţišĉu na naslovu ……………….. ali po pošti na
naslov …………………………….
Izvajalec je dolţan v roku 15 (petnajst) dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za
opravljena dela, situacije pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih
situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.
Potrjene situacije podizvajalcev izvajalec predloţi naroĉniku skupaj s svojo situacijo.
Naroĉnik je dolţan situacije pregledati v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu in jih potrditi oziroma
zavrniti. Ĉe naroĉnik v roku 15 (petnajstih) dni situacij ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega
roka šteje, da so situacije potrjene.
Rok plaĉila situacije je 30. (trideseti) dan in priĉne teĉi naslednji dan po prejemu situacije. Ĉe zadnji
dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji
delavnik.
Naroĉnik bo potrjene situacije izvajalca plaĉeval na transakcijski raĉun izvajalca številka
……………. pri ………………………
Naroĉnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na naĉin in v roku
kot je dogovorjeno za plaĉilo izvajalcu, na njihov transakcijski raĉun:
- podizvajalcu ………………… na transakcijski raĉun št. …………………. pri …………….,
- podizvajalcu ………………… na transakcijski raĉun št. …………………. pri ……………..
IX.

PODIZVAJALCI
13. ĉlen

(OPOMBA: Doloĉbe tega ĉlena veljajo samo v primeru, ĉe bo izvajalec nastopal s skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta ĉlen ĉrta, ostale ĉlene te pogodbe pa se ustrezno preštevilĉi)
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
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………………………………….(naziv), ...............................…………………….. (polni naslov),
matiĉna številka. …………, davĉna številka/identifikacijska številka za DDV ………………..,
transakcijski raĉun …….......................……, bo izvedel …………….……………………………..
(navesti vsako vrsto in koliĉino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša ………….
EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ……………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do
…………/ v roku ……….. dni od ……………… .
(OPOMBA: Ĉe je podizvajalcev veĉ, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega ĉlena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.)
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem ĉlenu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naroĉanje, neposredna plaĉila podizvajalcem obvezna,
izvajalec pooblašĉa naroĉnika, da na podlagi potrjene podizvajalĉeve situacije izvrši plaĉilo
neposredno podizvajalcu.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloţiti situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naroĉnikom in v ĉasu njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Ĉe se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali ĉe izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5 (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti
naroĉnika in mu predloţiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plaĉilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plaĉilu.
Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naroĉnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Ĉe naroĉnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroĉnik si pridrţuje pravico, da
lahko na delovišĉu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo
dela. Vsi delavci so naroĉniku dolţni dati verodostojne podatke.
X.

POGODBENA KAZEN
14. ĉlen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, doloĉenih s to pogodbo,
je dolţan plaĉati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet) promilov od pogodbene vrednosti za vsak dan
zamude.
Izvajalec pride v zamudo ţe z zakasnitvijo izvedbe posamezne faze pogodbenih del, doloĉene v
terminskem planu.
15. ĉlen
Pogodbena kazen se obraĉuna po nastanku zamude v obraĉunski situaciji in sicer kot zniţanje
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.
Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 5 % (pet odstotkov) pogodbene cene.
Ne glede na pogodbeno kazen imajo naroĉniki pravico uveljaviti od izvajalca vso dokazljivo škodo,
ki jim je bila povzroĉena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 5 % pogodbene
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vrednosti) in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do povraĉila tako nastale
škode bodo naroĉniki uveljavljali po splošnih naĉelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.
Plaĉilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
16. ĉlen
V kolikor pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti,
ki so daljša od 14 dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogroţen rok za dokonĉanje
pogodbenih del, lahko naroĉniki odpovejo pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi
katerih je ogroţeno dokonĉanje pogodbenih del.
Naroĉniki v takem primeru oddajo tista dela, ki ogroţajo pogodbeni rok drugemu izvajalcu v breme
izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopijo od pogodbe, unovĉijo finanĉno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in zaĉnejo postopek za izterjavo povzroĉene škode.
Izvajalec je prost odgovornosti, ĉe dokaţe, da je prišlo do prekinitve dela ali celo do razdrtja pogodbe
zaradi vzrokov, ki jih ni bilo mogoĉe priĉakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila).
V primeru, da pride do prekinitve del ali celo do razdrtja pogodbe po krivdi ene od obeh pogodbenih
strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzroĉila prekinitev dela ali razdrtje
pogodbe.
XI.

JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
17. ĉlen

Garancijski rok za izvedena dela je:
- za fasado 10 let,
- za streho 10 let,
- za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti.
V garancijski dobi je izvajalec dolţan na lastne stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki bi
nastale po krivdi izvajalca zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala, ali drugih
pomanjkljivosti in napak.
Ĉe izvajalec teh popravil ne izvede v primernem roku, ki ga doloĉijo naroĉniki, smejo naroĉniki ta
dela poveriti drugemu izvajalcu na raĉun izvajalca po naĉelih dobrega gospodarja. Izvajalec mora
priĉeti z odpravljanjem napak v najkrajšem moţnem ĉasu, v nujnih primerih pa takoj.
V primeru, da izvedena dela na objektu tudi po poteku primernega roka za odpravo napak ne
doseţejo garantirane tehniĉne kvalitete, imajo naroĉniki pravico na stroške izvajalca poveriti odpravo
napak tretji osebi.
Pred iztekom splošne garancijske dobe za izvedena dela, bosta pooblašĉeni predstavnik naroĉnikov in
odgovorni nadzornik z izvajalcem opravila komisijski pregled objekta, s katerim se bodo zapisniško
ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del. S tem in po
odpravi teh napak bo opravljen dokonĉen prevzem objekta s strani naroĉnikov.
18. ĉlen
Kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolţan ob primopredaji pogodbenih
del izroĉiti pooblašĉenemu predstavniku naroĉnikov brezpogojno banĉno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku za vsa izvedena dela po pogodbi, plaĉljivo na prvi poziv, v višini 10 %
pogodbene cene. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši, kot znaša splošni garancijski rok po
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tej pogodbi, to je 2 leti oz. 24 mesecev (splošna garancijska doba). Brez predloţene banĉne garancije
primopredaja ni opravljena.
XII.

NADZOR IN POOBLAŠĈENI PREDSTAVNIKI STRANK
19. ĉlen

Pooblašĉeni predstavniki pogodbenih strank so:
Predstavnik naroĉnikov:

Karel Pollak, univ.dipl.inţ. – MOL

Nadzornik:

........................................................

Odgovorni nadzornik:

………………………………………..

Predstavniki izvajalca:
Pooblašĉeni predstavnik izvajalca : ………………………………………..
Odgovorni vodja del:

………………………………………..

Pogodbene stranke soglašajo, da bo v vseh primerih, ko so s to pogodbo doloĉene pravice in
obveznosti naroĉnikov, v njihovem imenu nastopal MOL, razen takrat, ko je posebej doloĉeno, da gre
za lastnike objekta, ter za finanĉne obveznosti (izstavitev in plaĉilo situacij, obraĉun pogodbene
kazni, uveljavljanje škode).
20. ĉlen
Izvajalec mora omogoĉiti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornika, ki so redna kontrola kvalitete
vseh del po pogodbi, kontrola napredovanja del po potrjenem terminskem planu in finanĉnem planu,
redni pregled in podpis gradbenega dnevnika ter knjige obraĉunskih izmer, pregled in potrjevanje
zaĉasnih meseĉnih situacij in konĉne situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta – del in dokonĉnem
obraĉunu.
V primeru nesoglasja na gradbišĉu med odgovornim nadzornikom in izvajalcem je za reševanje
nesoglasja pooblašĉen pooblašĉeni predstavnik naroĉnikov.
Odgovorni vodja del je dolţan skrbeti za tehniĉno pravilno in kakovostno izvedbo del, zagotavljati
dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela.
Pogodbene stranke imajo pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati navedene zastopnike. O
spremembi se morajo pismeno obvestiti.
XIII.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. ĉlen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naroĉila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na raĉun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naroĉnika,
usluţbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ĉlanu politiĉne stranke obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi
pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje
ali opustitev, s katerim je naroĉniku povzroĉena škoda ali je omogoĉena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku ali posredniku naroĉnika, usluţbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku
ali ĉlanu politiĉne stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ta pogodba niĉna.
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Naroĉnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega ĉlena ali obvestila Komisije za prepreĉevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, priĉel z ugotavljanjem pogojev niĉnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega
ĉlena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
XIV.

SESTAVNI DELI POGODBE
22. ĉlen

Sestavni deli te pogodbe so:
- ponudba izvajalca štev. ………….. z dne ………….
- razpisna dokumentacija s popisom del - specifikacijo št.: ………………., z dne …………...
- Kulturno varstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dedišĉine Slovenije, Obmoĉne enote
Ljubljana, štev…….. z dne ……….
- terminski plan izvajalca
- lokacijska informacija št ……..z dne …………….
XV.

UPORABA PRAVA
23. ĉlen

Za vprašanja, ki jih pogodbene stranke niso uredile s to pogodbo, niti niso urejena z doloĉbami
Obligacijskega zakonika, se uporabljajo Posebne gradbene uzance.
XVI.

REŠEVANJE SPOROV
24. ĉlen

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bodo pogodbene stranke reševale sporazumno in z
dogovarjanjem, ĉe pa sporazum ne bo moţen, bo spore reševalo pristojno sodišĉe v Ljubljani.
XVII.

KONĈNA DOLOĈBA
25. ĉlen

Pogodba je sestavljena in podpisana v …. enakih izvodih, od katerih prejme MOL 4 (štiri) izvode,
ostali naroĉniki po 1 (en) izvod in izvajalec 2 (dva) izvoda.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, veljati pa zaĉne z dnem predloţitve
banĉne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da jo izvajalec predloţi v
roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Številka:
Datum:

Številka: 430-529/2010 - 2
Datum:

IZVAJALEC:

NAROĈNIKI:

/firma/

1. MESTNA OBĈINA LJUBLJANA

/zakoniti zastopnik/

ţupan
Zoran JANKOVIĆ

2. Lastniki objekta
/ime in priimek/
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PRILOGA B
OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka: 430-529/2010Zaporedna številka ponudbe:

PREJEMNIK:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Sluţba za javna naročila
Dalmatinova 1, II. nadstropje
1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ PONUDBA JN 10/220129«

OBNOVA STAVBNE LUPINE NOVI TRG 2 (ZRC SAZU) V OKVIRU
PROJEKTA LJUBLJANA – MOJE MESTO

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto!
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PRILOGA C

FINANČNA ZAVAROVANJA

-

Vzorec banĉne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/1)
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PRILOGA C/1
BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke
Kraj in datum
Upraviĉenec
Garancija št…………….
V skladu s pogodbo …………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upraviĉencem (naziv naroĉnika javnega naroĉila) ……………………………………………… in
……………………………………(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo)
………………………………… (predmet pogodbe) v vrednosti …………………… EUR, je
prodajalec (izvajalec) dolţan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse
ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplaĉno nadomestne dele,
skladno z doloĉili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plaĉali znesek
………………. EUR, ĉe prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta
garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovĉite garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovĉenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plaĉila, da so zahtevek za unovĉenje podpisale osebe, ki so
pooblašĉene za zastopanje in
3. original Garancije št. …./…..
Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovĉeni znesek.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, doloĉenega v zgoraj navedeni pogodbi,
vendar pa najkasneje do ………………………. Po poteku tega roka garancija ne velja veĉ in naša
obveznost avtomatiĉno ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Ĉe se bo naroĉnik kadarkoli v ĉasu veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu)
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko naroĉnik garancije oziroma prodajalec / izvajalec in banka sporazumno
dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upraviĉencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišĉe v Ljubljani.

Banka
(ţig in podpis)
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