PRILOGA ŠT. 2
TEHNIČNE REFERENCE PONUDNIKA
Naročnik referenčnega projekta
(naziv in naslov)

Naziv referenčnega projekta

Partnerji
pri
referenčnem
projektu(če je šlo za skupni posel)

Obseg del
objektov

in

navedba

števila

Vrednost del (ki jih je izvedel
gospodarski subjekt brez DDV)

Obdobje izvedbe del z navedbo
začetka in zaključka izvajanja del

Kontaktna oseba pri naročniku
referenčnega posla, ki lahko potrdi
referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

.
V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira.
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PRILOGA ŠT. 3
KADROVSKE REFERENCE
Ime in priimek
Predvidena vloga pri poslu

Oseba, imenovana za vodenje monitoringa

Delovna doba

Skupno ________________________________
Pri ponudniku __________________________

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe
Št. vpisa v IZS
OSEBNA REFERENCA
Naročnik projekta

Naziv projekta

Vloga kadra pri izvajanju monitoringa
Vrednost del brez DDV, pri katerih je imel
imenovani funkcijo vodje monitoringa
Obdobje izvedbe del z navedbo začetka in
zaključka izvajanja del
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)

V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira.
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Ime in priimek
Predvidena vloga pri poslu

Oseba, imenovana za potrebe geodetskih
meritev

Delovna doba

Skupno ________________________________
Pri ponudniku __________________________

Pridobljena stopnja in smer izobrazbe
Št. vpisa v IZS
OSEBNA REFERENCA
Naročnik projekta

Naziv projekta

Vloga kadra pri izvajanju monitoringa
Obdobje izvedbe del z navedbo začetka in
zaključka izvajanja del
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega
posla, ki lahko potrdi referenco
(ime, priimek, telefon, e-naslov)
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PRILOGA ŠT. 4
PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA:
NASLOV:
KONTAKTNA OSEBA:
TELEFON IN FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV:
ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA
PODIZVAJALCA:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE:
ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC :

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:
Znesek (brez DDV)

___________________________________ EUR

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: ____________ __%
Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec izpolni za vsakega od podizvajalcev.

4

PRILOGA ŠT. 5

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO
Podizvajalec__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)
V skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN - 3 zahtevamo, da naročnik Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v okviru javnega naročila za izvedbo nultega monitoringa objektov v
vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, Ljubljana, na podlagi potrjenega računa
ali situacije s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu:

_____________________________________________________________

Datum

Podpis, žig podizvajalca

_________________

________________________

Opomba:
Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
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PRILOGA ŠT. 6
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Sašo RINK
Matična številka: 1719572
ID za DDV: SI 41717031
(v nadaljevanju: naročnik)
in
_____________________________, ki ga zastopa ____________,
Matična številka:
ID za DDV: SI
(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
POGODBO
za izvajanje nultega monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje stanovanjske
soseske Rakova jelša II, Ljubljana
UVODNA UGOTOVITEV

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran za izvajanje nultega monitoringa objektov v
vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, Ljubljana, kakor je opredeljeno v 2.
členu te pogodbe, na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku oddaje javnega naročila male
vrednosti, objavljenega dne ______na portalu javnih naročil (številka objave JN ______).
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.
Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca z dne _____ in ponudbeno ceno, doseženo na
pogajanjih dne _____. Ponudba je sestavni del pogodbe.
PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo izvajanje nultega monitoringa objektov
v vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, Ljubljana, oz. izvedbo meritev in
pregledov objektov pred začetkom izvedbe GOI del.
Objekti so razporejeni v 3 skupine, in sicer so v 1. skupino uvrščeni objekti, ki se nahajajo neposredno
v vplivnem območju (cca. 25 m), v 2. skupino objekti, ki so sicer izven pasu 25 m, vendar zaradi same
sestave tal in predvidenih posegov obstaja verjetnost, da se tudi na njih med gradnjo pojavijo določene
poškodbe, v 3. skupino pa so uvrščene javne ceste v vplivnem območju načrtovane gradnje.
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Objekti v 1. skupini:
Pot na Rakovo Jelšo
Kermaunerjeva ulica
Makucova ulica

98, 102, 106, 110, 111 in 120
1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 in 30
2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
37, 38, 39, 40 in 42

Objekti v 2. skupini:
Pot na Rakovo Jelšo
Delakova ulica
Strmeckijeva ulica

85, 85A, 94, 114, 124 in 129
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 in 46
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Objekti v 3. skupini: – javne ceste v vplivnem območju načrtovane gradnje:
na cesti Pot na Rakovo Jelšo med Delakovo in Strmeckijevo ulico
na cesti Kermaunerjeve, Makucove, Delakove in Strmeckijeve ulice
Podrobnejša opredelitev obsega storitev in del, ki so predmet pogodbe:
a) Objekti v 1. skupini:
o
o

o

Geodetske meritve; vgradnja minimalno treh reperjev na vsakem objektu,
meritve vertikalnih pomikov na vseh objektih. Obseg meritev: nulta meritev in
prva redna meritev.
Detajlni vizualni pregledi objektov - nulti pregled, ki obsega detajlni pregled in
dokumentiranje poškodb (kataster s fotodokumentacijo). Pregled zajema
notranjost in zunanjost objektov ter morebitne spremljajoče objekte, kot so
garaže in vrtne lope, ter zunanje talne površine neposredno ob objektih.
Izdelava poročil nultega pregleda in geodetskih meritev za vsak objekt posebej.

b) Objekti v 2. skupini:
o
o
o

Na objektih 2. skupine geodetske meritve niso predvidene.
Detajlni vizualni pregledi objektov - nulti pregled, ki obsega detajlni pregled in
dokumentiranje poškodb s fotodokumentacijo na fasadah in zunanjih površinah
ob objektu.
Izdelava poročil nultega pregleda za vsak objekt posebej.

c) Objekti v 3. skupini:
o
o
o

Geodetske meritve, vgradnja talnih reperjev na cestah v vplivnem območju
gradnje, meritve vertikalnih pomikov. Obseg meritev: nulta meritev in prva
redna meritev.
Detajlni vizualni pregledi objektov - nulti pregled, ki obsega detajlni pregled in
dokumentiranje poškodb (kataster s fotodokumentacijo).
Izdelava poročil nultega pregleda in geodetskih meritev za vsak objekt posebej.
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d) Spremljanje širine razpok:
o

Na tipičnih in izrazitih razpokah se na opazovanih objektih v okviru
monitoringa pred začetkom GOI del izvede vgradnja dilatometrov. Pozicije
dilatometrov se določijo med nultim pregledom.

e) Priprave in vodenje evidence objektov in lastnikov:
o

Izvajalec ima v okviru izvajanja monitoringa tudi obveznost priprave in
vodenja evidence objektov in lastnikov ter komunikacijo z lastniki nepremičnin
za izvedbo del po programu monitoringa.

CENA IN NAČIN PLAČILA

3. člen

Cena storitev po tej pogodbi znaša:
CENA BREZ DDV V EUR
22 % DDV
SKUPAJ Z DDV
Naročnik bo plačal ceno za izvedbo storitev po tej pogodbi v dveh delih, in sicer:
POGOJ ZA PLAČILO

ZNESEK PLAČILA BREZ DDV IN Z DDV

90 % cene po izvedbi nultih geodetskih meritev Brez DDV:_______________
vključno z vgradnjo reperjev, izdelave nultih
pregledov objektov, evidentiranjem obstoječih Z DDV: ____________
razpok z vgradnjo dilatometrov in izdelave
ustreznih poročil
10 % cene po izvedbi prve redne meritve in Brez DDV: _________________
izdelave ustreznega poročila
Z DDV: _____________________
Pogoj za izstavitev računa je predhodna potrditev ustreznosti kvalitete in obsega izvedenih del s strani
nadzora izvedbe monitoringa in naročnika.
V pogodbeni ceni so zajete vse storitve po priloženi ponudbi. V pogodbeni ceni so zajeti tudi vsi
posredni in neposredni stroški povezani s predmetom pogodbe.
Pogodbena cena je fiksna in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
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4. člen
Naročnik bo plačal ceno za opravljene storitve po zaključeni posamezni fazi opravljene storitve.
Plačilo bo izvedeno na podlagi računa, 30. dan od prejema računa, in pod pogojem, da so opravljene
storitve potrjene s strani nadzornika in naročnika, in sicer na transakcijski račun izvajalca št.:_____.
V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku od zneska dolga zakonske
zamudne obresti, in sicer od dneva zapadlosti do dneva plačila.
ROKI

5. člen

Izbrani izvajalec se zavezuje, da bo z izvajanjem prevzetih storitev pričel takoj po podpisu pogodbe in
izvedel:
- nulte geodetske meritve vključno z vgradnjo reperjev, nulte preglede objektov, evidentiranje
obstoječih razpok z vgradnjo dilatometrov, v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od podpisa
pogodbe in izdelavo poročil za vsak objekt posebej v roku 50 (petdeset) koledarskih dni od
podpisa pogodbe;
- prvo redno meritev v roku 3 (treh) mesecev po izvedbi nulte faze oz. pred začetkom izvedbe
GOI del, po naknadnem dogovoru z naročnikom. Izdelava poročil v roku 10 (desetih)
koledarskih dni od izvedbe meritev.
OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK
6. člen
Izvajalec se obvezuje:
• da bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, z
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter uzancami in zakoni,
• da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvršil skrbno in prizadevno ter svetoval investitorju v smislu
zavarovanja njegovih interesov in odgovornosti,
• da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na
naročnikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice,
• da bo naročniku na njegovo zahtevo, vse v okviru pogodbene cene in brez dodatnih plačil, dajal
pisna in ustna strokovna tolmačenja in pojasnila v zvezi z izvedbo pogodbenih storitev,
• da bo naročnika sproti obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvajanje pogodbenih del, da bo sodeloval z nadzorom izvedbe monitoringa in
upošteval navodila nadzornika in naročnika, ,
• na pisno zahtevo naročnika in na svoje stroške izvršil potrebne dopolnitve in spremembe
storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo oziroma
nestrokovno,
• predal naročniku rezultate o nultem pregledu s fotodokumentacijo v obliki poročila pred
posegom v 4 (štirih) tiskanih in v 2 (dveh) izvodih na elektronskem nosilcu podatkov (npr. CD),
• predal naročniku rezultate o prvi redni meritvi v obliki poročila v 4 (štirih) tiskanih in v 2 (dveh)
izvodih na elektronskem nosilcu podatkov (npr. CD),
• da bo varoval poslovno tajnost naročnika in ostalih informacij,
• v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 10
% pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV za izvajanje monitoringa, skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije,
• da bo v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil dokazilo o zavarovanju
odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost
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za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in
mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem
zaposlenih. Višina zavarovanja mora biti vsaj 50.000,00 EUR. Če ima izvajalec v tujini
zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo, povzročeno v Republiki
Sloveniji.
7. člen
Naročnik se obvezuje:
• da bo sodeloval z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v skladu
z določili te pogodbe,
• da bo izvajalca tekoče obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvršitev prevzetih storitev,
• da bo storitve iz te pogodbe plačeval skladno z določilom iz 3. in 4. člena te pogodbe
• potrdil ali zavrnil ustreznost poročil v roku 10 (desetih) delovnih dni od dneva prejema.
PODIZVAJALCI
8. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:
Naziv
podizvajalca

Sedež

Matična
številka

ID za DDV

TRR

Vrsta del

Vrednost del
v % in v EUR
brez DDV

Podizvajalec bo dela izvedel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in po terminskem planu.
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno, če je podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo.
Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti situacije podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne poda zahteve za neposredno plačilo, mora naročnik od glavnega
izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5. (petih) dneh po spremembi pisno obvestiti
naročnika in jima predložiti:
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o

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

o

pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

o

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če
naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko
na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi
delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Izvajalec je dolžan 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 predloži naročniku skupaj s svojo situacijo.
Naročnik, izvajalec in podizvajalci so dolžni situacije podizvajalcev in situacijo izvajalca pred
izstavitvijo pregledati, jih po potrebi korigirati in medsebojno uskladiti.
Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot
je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski račun, naveden v gornji preglednici.
Neposredna plačila mesečnih situacij podizvajalcem bodo izvedena na način, da se podizvajalec
zavezuje, da bo v vsaki začasni mesečni situaciji prikazal 100 % realizacijo del v posameznem
obračunskem obdobju.
POGODBENA KAZEN
9. člen
V primeru zamude je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 promilov od pogodbene
vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan.
Pogodbena kazen se obračuna kot znižanje realizacije v ugotovljenem znesku.
Pogodbena kazen z naslova zamude ne sme presegati 20% (dvajset odstotkov) pogodbene cene (z
vključenim DDV).
Ne glede na pogodbeno kazen, ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca vso škodo, ki mu je bila
povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega 20% pogodbene vrednosti), in vso
škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale škode lahko naročnik
uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Če pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali odstop od pogodbe. Pogodbena kazen
zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša 20 % pogodbene vrednosti (z vključenim
DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se ne obračuna, če je prišlo do odstopa pogodbe
zaradi zamude in je bila obračunana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku.
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude
rokovali pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe) ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
IMENOVANJE KLJUČNEGA KADRA PRI IZPOLNJEVANJU POGODBENIH
OBVEZNOSTI TER PREDSTAVNIKOV POGODBENIH STRANK
10. člen
Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel s ključnim strokovnim izvedbenim kadrom, od katerih vsi
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije oz. z naslednjimi:

Ime in priimek

Položaj
Vodenje in organizacija
Geodetske meritve

Izvajalec je zavezan izvajati javno naročilo izključno s ključnim strokovnim izvedbenim kadrom, ki je
naveden v pogodbi. Do zamenjave imenovanega strokovnega kadra lahko pride le v soglasju z
naročnikom v utemeljenih primerih, pri čemer mora novo angažirani kader izpolnjevati vse kadrovske
pogoje, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik. Če ponudnik storitev, ki so predmet javnega
naročila, ne izvaja z imenovanim ali odobrenim ključnim strokovnim izvedbenim kadrom, lahko
naročnik odpove pogodbo o izvedbi javnega naročila brez odpovednega roka, v celoti unovči polni
znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od ponudnika zahteva še dodatno plačilo
pogodbene kazni.
Naročnik imenuje:
Pooblaščeni predstavnik
Pravnik skrbnik pogodbe

SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN ODSTOP OD POGODBE
11. člen
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec prevzete naloge
po pogodbi ne izvršuje pravočasno in kvalitetno oz. iz drugih razlogov. V tem primeru ima naročnik
pravico nalogo zaupati v izvršitev drugemu izvajalcu. S strani izvajalca že izvršena in predana dela se
obračunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.
Naročnik ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe, če izvajalec kako drugače krši
pogodbena določila.
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12. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe v primeru, da naročnik zamuja
pri izpolnjevanju plačilnih ali drugih obveznostih za več kot 45 dni.
REŠEVANJE SPOROV

13. člen

Vse spore v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.
V primeru, da pogodbeni stranki spora ne uspeta rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno sodišče
v Ljubljani.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika,
uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu
politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
KONČNE DOLOČBE

15. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita s pisnimi dodatki k tej pogodbi.
16. člen
Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu
v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega
o razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj
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šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94.
členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
17. člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak veljavnost izvirnika. Izvajalec
prejme en izvod, naročnik pa tri izvode pogodbe.
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži naročniku
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
18. člen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Datum:

Datum:

Številka:

Številka:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Sašo RINK
DIREKTOR
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PRILOGA ŠT. 7
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Projekt: Oddaja javnega naročila
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Ljubljana

Naročnik

Izvajanje nultega monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje
stanovanjske soseske Rakova jelša II, Ljubljana

Ime posla

Podatki o pravni osebi – kandidat
Polno ime
kandidata

oz.

naziv ______________________________________________________

Sedež kandidata

_______________________________________________________

Občina sedeža kandidata

_______________________________________________________

Številka vpisa v
register (št. vložka)

sodni ________________________________________________________

Matična številka podjetja

_________________________________________________________

Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje
javnega naročila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za
pravosodje.

Pooblastitelj:
V/na _________________________________________, dne ____________________________

Podpis in žig:_______________________________________________________________________
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PRILOGA ŠT. 8
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Projekt: Oddaja javnega naročila
Naročnik

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1104
Ljubljana

Ime posla

Izvajanje nultega monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje
stanovanjske soseske Rakova jelša II, Ljubljana

Podatki o fizični osebi – zakonitem zastopniku
Ime in priimek zakonitega ________________________________________________________
zastopnika
EMŠO

_________________________________________________________

Datum rojstva

________________________________________________________

Kraj rojstva

______________________________________________________

Občina rojstva

_________________________________________________________

Država rojstva

_____________________________________________________________

Državljanstvo

______________________________________________________________

Stalno/začasno bivališča

Ulica
in
hišna
__________________
številka

Dekliški priimek

__________________________________________

Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega
naročila

Poštna
številka in ____________________
pošta

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega
razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za
pravosodje.
Pooblastitelj:
V/n___________________________________________, dne ____________________________
Podpis:_____________________________________________________________________
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PRILOGA ŠT. 9
IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
PONUDNIKA
ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).
Javno naročilo
Naročnik

Javni stanovanjski sklad Mestne občina Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila

Izvajanje nultega monitoringa objektov v vplivnem območju
gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša II, Ljubljana
Podatki o pravni osebi – ponudniku

Polno ime oz. naziv ponudnika

___________________________________________________

Sedež ponudnika

_____________________________________________________

Občina sedeža ponudnika

___________________________________________________

Številka vpisa v sodni register
(št. vložka)

_____________________________________________________

Matična številka podjetja

___________________________________________________

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi
naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):
Št.

Ime in priimek/Naziv:

Naslov stalnega
bivališča/Sedež:

Delež lastništva v %

1

__________________

________________________

________________

2

_______________________

_____________________

_________________________
_

3

________________________

________________________

_________________________
_

....
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Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe,
povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.

Naziv

Sedež

Matična številka

1

______________________

________________________

________________

2

________________________

________________________

_______________

3

_______________________

___________________________

__________________

4

__________________________
___

____________________________

___________________

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima
povezanih družb.
Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ničnost pogodbe.
Zakoniti zastopnik:

V/na __________________, dne ___________
Ime in priimek: ______________________
Podpis in žig: ____________________

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se predmetni obrazec predloži tudi za partnerje.
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