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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Dom u pokojencev Vrhnika
Idrijska cesta 13
1360 Vrhnika

Telefon : ot/757 01 OO

Matiana Stevilka: 5050847000
Davdna Stevilka: sr 81248504
E-naslov: info@du-vrhnika.si
Zastopnik: maq. Milena Koniina

vabi ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo predloZijo ponudbo za
Projektiranie prenove in nadgradnje dela objekta Doma upokojencev Vrhnika -
izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (severni del).

Svojo ponudbo lahko predloiijo vsi ponudniki, ki imajo interes pridobiti javno naroiilo.

Ponudbo je mogode oddati:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot ponudnik s podizvajalci
- s soponudniki - kot partner v skupni ponudbi

Posamezen ponudnik lahko nastopa v katerikoli od zgoraj navedenih oblik le v eni ponudbi.
V kolikor bo ponudnik nastopal v ved ponudbah. se vse pozneje prejete ponudbe tega
ponudnika izlodijo.

Ponudnik mora izpolnjevati in upostevati vse doloEbe, ki jih glede na predmet javnega
narofila predpisujeta veljavna zakonodaja in ta razpisna dokumentacua. Ponudba mora biti
sestavljena v skladu s tem povabilom in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe,

Ponudnik ima pred oddajo ponudbe moZnost opraviti ogled objekta naroinika. Ogled
objekta bo narodnik izvedel dne 31.05.2021 med 1O.O0 in 14.OO uro po predhodni
najavi in uskladitvi termina pri S. Borutu Perov5ku. elektronski naslov:
borut. perovsek@du -vrh n ika.si

Narodnik bo upo5teval tiste ponudbe, ki jih bo prejel preko sistema e-JN
https://ej n.gov. si/eJ N2 najkasneje do dne 07.06.2.J21 do 12:OO ure, Za oddano
ponudbo se (teie ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-lN oznaiena s statusom
>ODDANO<.

Odplranje ponudb bo potekalo avtomatidno v informacijskem sistemu e-JN dne
(J7.r)6.2lJ21 in se bo zaEelo ob 12:O5 uri na spletnem naslovu https: //ejn.gov.sileJN2.

Kontaktna oseba za javno narodilo je Nika Kavkler Gorenc, elektronski naslov:
n ika. kavkler@du-vrh nika.si.

'14' -! '/..-.i / ,.
.fflj@zz/at-.t__

Mag. Milena Kon8ina, direktorica
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Na podlagi dolodb Zakona o javnem naroianju (Uradni list RS, 5t. 91/15 in l4ll8, v
nadaljevanju: ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem narodilu narodnik
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

1. Dopustna nudba

Narodnik bo pri ocenjevanju ponudb upoiteval le popolne ponudbe. Vse ponudbe, ki ne
bodo pripravuene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh
pogojev za udeleZbo, bodo izlotene.

V skladu z 29. todko 1. odstavka 2. dlena ZJN-3, je dopustna ponudba, ki jo predloii
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izkljuiitev in ki izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam narodnika, doloEenim v
tehnianih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila, je prispela
pravoiasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovadanje ali korupcija, naroinik je ni
ocenil za neobiEajno nizko in cena ne presega zagotovuenih sredstev narodnika.

Popolna ponudba mora vsebovati dokumente in mora biti izpolnjena kot sledi:

KONTROLNI SEZNAM

Obrazec II.1 - Ponudba - izpolnjen, podpisan in Zigosan DA NE

Obrazec II.2a - Navedba podizvajalcev - izpolnjen, podpisan in :igosan DA NE

Obrazec II.2b - Zahteva in soglasje podizvajalca - izpolnjen, podpisan in Zigosan DA NE

Obrazec iI.3a- Navedba soponudnikov - izpolnjen, podpisan in iigosan DA NE

Obrazec II-3b - Soglasje in pooblastilo soponudnikov - izpolnjen, podpisan in
Zigosan

DA NE

Obrazec II.4 - Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naroiila in o
resniinosti podatkov - izpolnjen, podpisan in;igosan

DA NE

Obrazec II.5 - Izjava o predloZiwi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti - izpolnjeno skladno z obrazcem

DA NE

Obrazec III.1 - Izjava podizvajalca - izpolnjen, podpisan, iigosan DA NE

Obrazec III.2a - Seznam referenc ponudnika - izpolnjen, podpisan in Zigosan DA NE

Obrazec III.2b - Potrdilo referenanega naroinika - izpolnjen, podpisan in :igosan DA NE

Obrazec III.2C - Seznam kadra projektne skupine DA NE

Obrazec III.3 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za
so/ponudnika in podizvajalca

DA NE

NE

Potrdilo banke o blokadah na transakcijskem ratunu ali drugo ustrezno dokazilo DA NE

Fotokopija veljavne zavarovalne police DA

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narofila (Obrazec ESPD)

Osnutek pogodbe - parafirana vsaka stran pogodbe z izjavo po 14. alenu ZIntPK DA NE

Pogodba o skupni izvedbi javnega naroaila, 6e je potrebna DA
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Obrazec III.4 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse
osebe, ki so ilani upravnega, vodswenega ali nadzornega organa ponudnika,
partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odlofanje ali nadzor v njem
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2. Oznaka in redmet vn a naroEila

2.1 Interna oznaka iavnega naroEila3 43O-O7l2(,21.

2.2 Predmet javnega naroEila

Predmet javnega naroiila je Projektiranie prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izboljianje bivalnega standarda, 1. faza (severni del), in
sicer:

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter

pridobitev gradbenega dovoljenja,
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vkljudno z opremo (PZI),
- Tehnidni del dokumentacije za izvedbo javnega narodila gradnje, kar zajema popis

del, doloaitev ocenjene vrednosti investicije, tehnidno svetovanje pri doloiiwi
pogojev in meril javnega naroaila, iz tehniEnega vidika priprava odgovorov na
vpraianja ponudnikov na javnem narodilu in pregled prejetih ponudb s ponudbenim
predradunom ter drugo potrebno sodelovanje pri izvedbi javnega naroiila,

Predmet javnega narodila je podrobneje opredeljen v dokumentu PROJEKTNA NALOGA
za izbiro strokovno najprimernejiega odgovornega vodja projekta in
odgovornega projektanta za arhitekturne, konstrukcijske, prometne in druge
potrebne nairte v okviru projektne dokumentacije rekonstrukciie, dozidave in
nadzidave DU Vrhnika: severni del, maj 2021.

Del razpisne dokumentacije je tudi Lokacijska informacija (z dne 29.03.2021), nadrt
arhitekture (leto 1973), Dokument identifikacije investicuskega projekta - DIIP (marec
2021) in Strokovno mnenje o konstrukcijskem stanju objekta Dom upokojencev Vrhnika
(april 2021), kar ponudniki lahko dobuo po predhodnem dogovoru z ga. Niko Kavkler
Gorenc, email : nika.kavkler@du-vrhnika.si.

Projektno dokumentacijo bo izbrani izvajalec moral izdelati skladno s projektno nalogo
narodnika s prilogami, ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, mnenji in soglasji
pristojnih mnenjedajalcev. Nadalje bo moral izvajalec projektno dokumentacijo izdelati
skladno z doloiili Gradbenega zakona (Ur. list RS Et. 6L117,72/17 - popr., 65120 in L5/21
- ZDUOP) in Pravilnika o podrobnejii vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
gradiwijo objektov (Ur. list RS 5t. 35/18, 51/18 - popr. in 197 /2O) ter ob upoitevanju
okoljskih vidikov iz Uredbe o zelenem javnem naroianju (Ur. Iist RS 5t. 5U17 in 64/ 19)
oziroma z vsakokratno veljavno zakonodajo s podrodja gradiwe objektov in lzdelave
projektne dokumentacije in vsemi drugimi veljavnimi predpisi, normativi, standardi in
pravili stroke, ki se nanaiajo na projektiranje, gradnjo, urejanje prostora in energetsko
uainkovitost stavb namenjenih dejavnosti narodnika (dolgotrajna oskrba).

Projektna dokumentacija se bo izdelala v 3 tiskanih izvodih, od katerih en izvod projektne
dokumentacije ostane kot arhivski izvod za izvajalca ter v 1 izvodu v elektronski obliki v
standardnih formatih npr.: besedila v docx, tabelariani podatki v xlsx, celote strnjene v
enovite pdf, poligone v shp ali dwg, prostorski model v IFC OpenBIM, na CD ali USB nosilcu
in vse v nezaklenjeni obliki. Popis del mora biti zdrulen za vsa dela v eni datoteki s skupno
rekapitulacijo ter vsemi formulami v obliki po zahtevi naroEnika.

Javno naroiilo se ne oddaja po sklopih.

Variantne ponudbe niso dopustne.
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3. Navodila za izdelavo ponudbe

3,1 Jezik ponudbe

Ponudnik naj ponudbo izdela v slovenskem jeziku.

Naroanik si pridrZuje pravico, da od ponudnika zahteva, da mu v dolodenem roku del
ponudbe, ki ni predloZen v slovenskem jeziku, na lastne stroSke uradno prevede v slovenski
jezik, Ee ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, za presojo
spornih vpraianj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod v slovenskem jeziku.

3.2 Pravni viri

lavno narodilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov. ki urejajo
javna narodila, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja podro.je javnih financ in predmeta
javnega naroaila,

3.3 Izpolnjevanie razpisne dokumentaciie

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s Eitljivo pisavo, ki se
je ne da izbrisati. Vsebine predloienih obrazcev, izjav, listin in dokumentov v tej razpisni
dokumentacui ni dovoljeno spreminjati. Ponudba ponudnika, ki bo kr5il navedeno
prepoved, bo izloden iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predloziti vse obrazce in dokumente te razpisne dokumentacue
in zahtevana dokazila, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji. Vse dokumente
(obrazce, navedbe. izjave. garancije, pogodbo) mora podpisati s strani ponudnika
pooblaidena oseba. Kjer se zahteva, je potrebno dokumente tudi Zigosati. V primeru, da
ponud nik/soponudn ik/podizvajalec ne posluje z Zigom, naj le-to navede na mestu,
namenjen za Zig.

Ponudnik je dolZan prebrati doloEila pogodbe in z oddajo obrazca ESPD izjavlja, da z njeno
vsebino v celoti in nepreklicno soglaia.

3.4 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloZeni ali v originalu ali fotokopiji, ki je ni treba notarsko
overiti. Starost posameznih dokumentov ne sme presegati roka, kot ga doloEajo
posamezne dolodbe te razpisne dokumentacije, V tistih primerih, kjer starost dokumentov
ni dolodena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, dotoden
za predlozitev ponudb.

Ponudnik je dolZan pred oddajo ponudbe prouiiti celotno razpisno dokumentacijo.

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

Narodnik lahko ponudbeno dokumentacuo preveri zaradi raiunskih napak. V primeru, da
bo naroinik ugotovil oaitne radunske napake (napake pri se5tevanju, mnoZenju itd.), lahko
ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi. de se pri tem ne spremenita koliiina in
cena na enoto brez DDV. Popravek raaunskih in drugih napak je mogod izkljuino v primerih
in pod pogoji, ki jih doloda 89. dlen ZJN-3. V primeru razlike med zneski, izraZenimi s
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Stevilkami in zneski, izraZenimi z besedami, bo naroinik upoiteval zneske, izraiene z
besedami.

Kljub moinosti preverjanja radunskih napak s strani naroinika, ponudnik odgovarja za
pravilnost svojih izraiunov. V kolikor bodo izraEuni napaini in jih ponudnik ne bo preverjal
ali Ee raiunskih napak ne bo naiel ali odpravil, se upoitevajo podatki, navedeni v ponudbi
(obrazec II.1).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbe in drugih delov razpisne dokumentacije brez
soglasja naroanika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naroEnika spremeni navedeno
vsebino ponudbe, bo ponudba izloEena iz nadaljnjega postopka.

3.6 Zavarovanje za resnost ponudb€

Zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

3.7 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik predloZiti
bianko menico (1x) in meniEno izjavo (1x) v visini 10o/o pogodbene vrednosti z DDV po
priloienem vzorcu (Obrazec II.5).

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik ne glede na
vrednost pogodbe predloiil najpozneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi
predmeta javnega naroEila.

Pogodba o izvedbi javnega narodila postane veljavna le pod pogojem, da izbrani ponudnik
predloZi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor ponudnik ne
predloZi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v doloEenem roku, se 5teje,
da je ponudnik odstopil od javnega naroaila. V tem primeru sme naroanik skleniti pogodbo
o izvedbi javnega naroiila z naslednje uvrsEenim ponudnikom z dopustno ponudbo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati do konca veljavnosti
pogodbe o izvedbi javnega naroiila.

NaroEnik bo unovEil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Ee se bo
izkazalo, da;

- narodilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in kolidini, zahtevani v razpisni dokumentacui
in pogodbi in tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, Ee opravljena
storitev tudi delno ne bo zadostila pogodbenim zahtevam,

- izbrana ponudnik ne izpolni ostalih dolodil iz pogodbe.
- izbrani ponudnik dela v nasprotju z doloiili razpisne in ponudbene dokumentacue,
- izbrani ponudnik ne upo5teva navodil poobla5Eene osebe naroinika,
- narodnik odstopi od pogodbe po krivdi izbranega ponudnika,
- v drugih primerih, ki jih doloda pogodba in razpisna dokumentacija.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sluzi tudi za poplatilo potrjenih
obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

3.8 Ponudba s podizvaialci in skupna ponudba

Ponudba s podizvajalci

V Obrazcu II.2a morajo biti navedeni morebitni podizvajalci za izvedbo predmetnega
javnega narodila.

de bo ponudnik izvajal javno narodilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
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navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. Elenom ZJN-3 ter
priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno plaEilo, ie podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narotila narotnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejsnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih,
ki jih namerava naknadno vkuutiti v izvajanje javnega naroaila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. V primeru vkljuiiwe novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj
z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in aetrte alineje
prej5njega odstavka.

Naroinik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ie zanj obstajajo razlogi za izkljuiitev iz
prvega, drugega ali Eetrtega odstavka 75. dlena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega
odstavka 75. ilena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, Ee zanj obstajajo
razlogi za izkljuiitev iz iestega odstavka 75. Elena ZJN-3. Narodnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljueitev novega podizvajalca tudi, Ee bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonEanje del in ie novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev. ki jih je postavil naroanik v dokumentacui v zvezi z oddajo javnega naroEila.
NaroEnik mora o morebitni zavrniwi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le de podizvajalec v skladu in na naain, doloien v drugem in tretjem odstavku 94. Elena
ZJN-3, zahteva neposredno pla.ilo, se 5teje, da je neposredno plaEilo podizvajalcu obvezno
v skladu z Z)N-3 in obveznost zavezuje naroanika an glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naroailo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plaEilo v skladu s
tem Elenom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroanika, da na podlagi potrjenega raauna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaiuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naroinik namesto ponudnika
poravna podizvajalEevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu ra.unu ali situacui priloiiti radun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da glavni izvajalec podizvajalcu iz kakr5negakoli razloga ne potrdi raEuna ali ga
ne potrdi v celoti, naro6nik taksnemu podizvajalcu ne izvede neposrednega plaiila oz. mu
neposredno plaEa zgolj nesporni del takSnega raduna. NaroEnik takSen raiun plaEa
glavnemu izvajalcu, glavni izvajalec pa s tem prevzema vse nadaljnje posledice morebitne
neupravifene zavrnitve raEuna podizvajalcu.

ee neposredno plaiilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. ilenom ZIN-3, mora naroEnik
od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v G0 dneh od plaiila konEnega raiuna
oziroma situacije poilje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec
prejel pladilo za izvedene gradnje ali storiwe oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega naroiila.

ee glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. Elenom ZJN-3, naroEnik Driavni revizijski
komisfi poda predlog za uvedbo postopka o prekrSku iz 2. toike prvega odstavka
112. dlena ZIN-3.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloii skupina gospodarskih subjektov.

V Obrazcu II.3a morajo biti navedeni morebitni soponudniki za izvedbo predmetnega
javnega naroEila.
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Ce ponudnik pri izvedbijavnega narodila ne bo nastopal s soponudniki, to navede v Obrazcu
II.3a, pooblastila soponudnikov za podpis skupne ponudbe (Obrazec II.3b) pa mu ni treba
prilagati.

skupina ponudnikov mora predloiiti pravni akt o skupni izvedbi naroEila, te bodo izbrani.
Pravni akt o skupni izvedbi narotila mora natantno opredeliti odgovornosti posameznih
soponudnikov za izvedbo naroEila. Pravni akt o skupni izvedbi naroEila mora tudi opredeliti
nosilca posla, ki skupino soponudnikov, v primeru, da je tej javno naroEilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naroEnika, Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi
javnega narofila in predloii ustrezna sredswa zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi
soponudniki odgovarjajo naroEniku neomejeno solidarno.

3.9 Posredovanie podatkov

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema narotnikovega poziva posredovati
podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druZbenikih, detniEarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in

podatke o lastniSkih delezih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolotbe zakona, ki ureja gospodarske

druibe, 5teje, da so z njim povezane druibe.

3.10 Zaupnost podatkov

Narodnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z 35. ilenom ZIN-3.

Ponudniki, ki z udeleibo na javnem naroEilu oziroma pri izvrSevanju pogodbenih obveznosti
izvedo za zaupne podatke. so jih dolini varovati skladno s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upraviieno oznaEil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za
namene javnega narodila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vkljuaene
v postopek javnega naroEanja. Ti podatki ne bodo objavueni niti na odpiranju ponudb niti
v nadaljevanju postopka ali po zakljuiku postopka. Kot zaupne lahko ponudnik oznaEi
dokumente, za katere je tako doloieno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo obravnavani
samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentacui na vsakem posameznem
listu zapisano )ZAUPNO(.

3.11 Poiasnila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do
01.06.2021 do 15.00 ure preko Portala javnih narodil. Narotnik bo na pravoEasno
zastavljena vpraianja odgovoril do 03.06.2021 do 12.00 ure.

NaroEnik si pridrZuje delne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, kar bo
objavil na enak naEin, kot odgovore na vpraianja ponudnikov. Skrajni rok za spremembo
in dopolnitev razpisne dokumentacue je 03.06.2021 do 12.00 ure. V primeru veEjih
sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacue bo naroEnik podaljsal rok za oddajo
ponudbe.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in spremembe ter
dopolniwe razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacue.

3.12 NeobiEaino nizka ponudba

de bo naroinik mnenja, da je pri doloEenem naroiilu glede na njegove predhodno dolodene
zahteve ponudba neobiiajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o
moinosti izpolnitve naroiila, jo bo naroinik preveril in od ponudnika zahteval, da pojasni
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ceno ali stroske v ponudbi. Narodnik bo preveril, ali je ponudba neobiiajno nizka tudi, ie
je vrednost ponudbe za veE kot 50 o/o niija od povpreine vrednosti pravoiasnih ponudb in
za vei kot 20 o/o nizja od naslednje uvrSiene ponudbe, vendar le, Ee bo prejel vsaj Stiri
pravotasne ponudbe.

Kadar bo naroinik v postopku javnega narodanja preveril dopustnost vseh ponudb, bo v
skladu s prej5njim odstavkom preveril, ali je ponudba neobiiajno nizka glede na dopustne
ponudbe.

4. Oddaia ponudbe

4.1 Rok in na6in oddaje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predloiiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https: //ei n.oov.si/elN2, v skladu s toiko 3 dokumenta Navodila za uporabo
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN:
PONUDNIKI (v nadauevanju: Navodila za uporabo e-lN), ki je del te razpisne
dokumentacue in objavljen na spletnem naslovu https: //ejn.gov.si/eJN 2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ei n.oov.si/eJ N2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran
v informacuski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvaliflciranega overitelja izdano digitalno
potrdilo: SIGEN-CA (www.sioen-ca.si), POSTA@CA (postarca. posta.si), HALCOM-CA
(www. ha lcom.si), AC NLB www.nl

Ponudnik ponudbeno dokumentacuo odda na natin, da po registracui oziroma prijavi v
sistem eJN na naslovu: https: //ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naroEilu izbere
opcijo )Sodeluj na javnem naroailu<, s aimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu
podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacuo shrani v sistemu in jo odda s
kvaliflciranim elektronskim podpisom.

Ponudba se Steje za pravoEasno oddano, ie jo naroinik prejme preko sistema e-lN
httos://ejn.oov.si/eJN2 naikasneie do dne 07.06.2021 do 12:OO ure. Za oddano
ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-lN oznaEena s statusom
DODDANO(<.

Ponudnik lahko do izteka roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. ee
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se 5teje, da ponudba ni
bila oddana in je naroEnik v sistemu e-lN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v
informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naroeniku v tem sistemu odprta zadnja oddana
ponudba.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ved mogoie oddati.
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4.2 ias ln krai odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatiino v informacijskem sistemu e-JN dne
lJ7.O6.2O2L in se bo zafelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https: //ein.oov.si/e.l N2.

Odpiranje poteka tako, da informacuski sistem e-lN samodejno ob uri, ki je dolodena za
javno odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku, o variantah, ie so bile zahtevane
oziroma dovoljene, ter omogoEi dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem
e-lN pod zavihek >Predraiun<. Javna objava se avtomatiano zakljudi po preteku 60 minut.
Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-lN na
razpolago v razdelku )Zapisnik o odpiranju ponudb(.

4.3 Pregled ponudb in sporoaanie odloaiWe o oddaji javnega narotila

Kontaktna oseba narodnika bo vsa obvestila, zahteve in dopolniwe formalno nepopolnih
ponudb poSiljala preko informacijskega sistema e-lN z obvestilom o zahtevani dopolniwi.

ee so ali se zdijo informacue ali dokumentacija, ki jih mora predloziti ponudnik, nepopolne
ali napaane oziroma Ee posamezni dokumenti manjkajo, lahko naroEnik zahteva, da
ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajoEe dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni
ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takina zahteva popolnoma
skladna z naEeloma enake obravnave in transparentnosti. NaroEnik od ponudnika zahteva
dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar doloEenega
dejswa ne more preveriti sam. Predloiitev manjkajoaega dokumenta ali dopolnitev,
popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nana5a izkljuino na takSne
elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo.enega za predloZitev pruave ali
ponudbe, je mogode objektivno preveriti. ee ponudnik ne predloZi manjkajodega
dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacue, mora
naroEnik ponudnika izkljuaiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev oditne napake, Ee zaradi tega popravka ali
dopolniWe ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. dlena ZIN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veie na tehniEne specifikacue predmeta javnega
naroEila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugaEno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je narodnik prejel v postopku
javnega naroEanja.

NaroEnik bo sprejel odloiitev o oddaji naroiila v okviru zakonsko predvidenega roka.

Naroinik bo podpisano odloditev o oddaji naroEila objavil na portalu javnih naroiil.
Odloaitev se Steje za vroEeno z dnem objave na portalu javnih naroail.

4.4 Ustavitev postopka in zavrnitev vseh ponudb

Naroinik lahko skladno z doloEbami 90. Elena ZIN-3:
- do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naroEila,
- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe,
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5. Resnitnost atkov

Ponudnik jamii za resniEnost vseh podatkov, navedenih v ponudbi, za kar se zaveZe tudi
v izjavi o sprejemanju pogojev javnega naroaila in o resniinosti podatkov (Obrazec IL4).

Na zahtevo naro.nika bo ponudnik v postavljenem roku naroiniku izrodil ustrezna potrdila,
ki se nanaSajo na vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe.

Na zahtevo narodnika bo ponudnik v postavljenem roku izroiil naroiniku dovoljenje za
pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc drZavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za ponudnikove pooblaidene osebe za zastopanje.

Kadar koli se pri naroEniku pojavi utemeuen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v
postopku javnega naroEila predloZil neresniino izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno
listino kot pravo, naroanik Drzavni revizuski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o
prekrSku iz 5. toake prvega odstavka ali 1. toake drugega odstavka 112. alena ZIN-3.

6. Osnutek pogodbe z izjavo in osnutek pogodbe o obdelavi osebnah
atkov

Ponudnik mora priloZen osnutek pogodbe parafirati na vsaki strani. Izjavo, ki je priloga
pogodbe, mora v celoti izpolniti, podpisati in Zigosati.

S tem ponudnik izrecno izjavlja, da se strinja s pogodbenimi pogoji in da bo v primeru, Ee
bo izbran kot najugodnejii ponudnik, sklenil pogodbo z naroanikom v navedeni vsebini.
Tako parafiran osnutek pogodbe 5teje za ponudbo ponudnika.

7. ve avnost ponudbe

Predloiena ponudba mora veljati najmanj do 31,Oa.2O21. V primeru vloZiwe zahtevka za
revizuo ali kakrinihkoli drugih razlogov, mora ponudnik, na poziv narodnika, podauiati rok
veljavnosti ponudbe.

8. Obvezni I

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, so navedeni v poglavju III. te razpisne
dokumentacue (Pogoji za pridobitev sposobnosti in njihovo dokazovanje).

Razpisna dokumentacija za javno naro.ito ,projektiranje prenove ," ,"on%"fl:!Ti3:l;:#B:*:
upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (severni del)(

- po pravnomodnosti odlodiwe o oddaji javnega narotila do skleniwe pogodbe o
izvedbi javnega narotila odstopi od izvedbe javnega naroiila iz utemeljenih
razlogov, da predmeta javnega naroEila ne potrebuje veE ali da zanj nima
zagotovuenih sredstev ali da se pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila
vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge
izredne okoliSdine, na katere narodnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi
katerih je postala izvedba javnega naroEila nemogoda.

Izbira ponudnika je izkljudna pravica naroanika. NaroEnik tudi ne odgovarja ponudniku za
5kodo, ki bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. Ponudniki sami nosuo stroske,
povezane s pripravo in predlo2itvijo ponudb.
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9 odba in d pis

9.1 Sklenitev pogodbe

Naroinik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega narotila po doloiilih
priloienega osnutka.

Izbrani ponudnik je dolian pogodbo podpisati najkasneje v osmih dneh (8) od poziva k
podpisu pogodbe, sicer v nasprotnem primeru velja, da ponudnik od podpisa pogodbe
odstopa s Eimer bo narodnik naroiilo oddal naslednje uvrSienemu ponudniku z dopustno
ponudbo.

Najkasneje v 10 dneh od skleniWe pogodbe mora izbrani ponudnik predlo2iti zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba o izvedbi javnega narodila postane veuavna pod pogojem, da izbrani ponudnik
predlo:i zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

9.2 Rok izvedbe predmeta javnega naroEila

Rok za izvedbo predmeta javnega narodila je razdeljen v tri faze, in sicer;

l. fazai
izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), (oddana
popolna vloga izdajalcem pogojev tudi vloga za morebitni predhodni postopek PVO) -
v roku 30 dni od oboiestranskega podpisa pogodbe;

2. fazai
izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
(DGD), (oddana popolna vloga na UE) - v roku 90 dna od oboiestranskega podpisa
pogodbe oz. 15 dni od pridobljenih vseh mnenj/soglasji;

3. faza:
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) s tehniinim delom
dokumentacije in kondnim popisom del, primernim za izvedbo javnega naroEila za
gradnjo - v roku 60 dni, ki zaEne teEi po pravnomoEnosti gradbenega
dovoljenja in ko narotnik pridobi sredswa za izvedbo gradnje.

Ponudbeni rok za izvedbo narodila ne sme biti krajSi od razpisanega. V kolikor je obdobje
izvajanja del kraj5e od zahtevanega, se ponudba izloEi.

9.3 Cena in rok za plaEilo

Cene iz ponudbe so fiksne in se ne morejo spremeniti celotno obdobje veuavnosti pogodbe
do izpolniwe vseh pogodbenih obveznosti izvajalca.

V ceno pogodbenih del so vkuuEeni:
- vsi stroiki v zvezi z izvedbo pogodbenih del,
- materialni stroski za 3 kompletne tiskane izvode projektov in 1 izvod v elektronski

obliki,
- izdelava vseh popravkov in dopolnitev projektne dokumentacue zaradi napak in

pomanjkljivosti v projektni dokumentacui ter neizvedljivosti projektne
dokumentacije,

- vsa tolmacenja in usklajevanja nadrtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali
neusklajenih naartov in sta ga odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant
dolina izvesti na poziv naroanika.
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Ponudnik bo naroiniku izdal e-raEun. NaroEnik bo radun plaial najkasneje v roku 30 dni od
dneva prejema e-raiuna.

V kolikor ponudnik dolodi rok plaEila krajSi od zahtevanega, se ponudba ponudnika izlodi.

9.4 Dodatne storiwe

Za dodatne storiwe, ki niso vkljudene v prvotno narodilo, vendar bodo zaradi nepredvidenih
okoliSdin postale potrebne za izvedbo predmetnega javnega narodila, veljajo doloEila ZJN-
3.

lo.Pravica do zahteve za teviz postopka - pravno varswo

Pravno varswo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega
narodila je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naroEanja (ZPVPIN) (Uradni list RS,5t.43l11 in nastednji).

Podatki za plafilo takse za postopek revizije javnega naroiila:

ll.Protikorupc sko doloEilo

V dasu razpisa naroanik in ponudnik ne smeta priEenjati inlali izvajati dejanj, ki bi vnaprej
doloiila izbor dolodene ponudbe. V iasu od izbire ponudbe do zaEetka veljavnosti pogodbe
naroEnik in ponudnik ne smeta zaEenjati dejanj, ki bi lahko povzrotila, da pogodba ne bi
stopila v veuavo ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustaviwe postopka nobena stran ne sme zaEenjati in izvajati dejanj, ki bi
otezevali razveljavitev ali spremembo odloiiwe o izbiri dobavitelja/azvajalca ali bi vplivali
na nepristranskost revizijske komisije.

Naroinik opozaia, da Ee bi pri tej pogodbi kdorkoli v imenu ali na raEun katerekoli
pogodbene stranke obuubil, ponudil ali dal kakrSnokoli nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji,
- opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- drugo ravnanje ali opustiwe dejanja, s katerim je drugi pogodbeni stranki

povzrodena 5koda,
- pomoi pri pridobiwi nedovoljene koristi drugi pogodbeni stranki ali njenemu

predstavniku, zastopniku ali posredniku,
je sklenjena pogodba nidna.

V tem primeru bo naroinik nemudoma prekinil vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem te
pogodbe, razen tistih aktivnosti, ki prepreaujejo nastanek morebitne 5kode na ie delno
izvedenem predmetu pogodbe. Narodnik bo hkrati nemudoma sprozil ustrezen sodni
postopek za ugotovitev nidnosti.

Obvezna priloga pogodbe o izvedbi javnega naroiila je izjava po 14. dlenu Zakona o
integriteti in prepredevanju korupcije (Uradni list RS, it. 69/11-UpB2).

ViSina takse: 2.000,00 EUR
Transakcijski raiun: sr56 0110 0100 0358 802
Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubuana. Slovenua
SWIFT KODA: BSUSI 2X
IBAN: sI56011001000358802
Sklic: 11 16110-7111290- (Stevilka JN)
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Poleg doloEil iz teh navodil veljajo tudi ostala doloiila razpisne dokumentacije, vkljuano s
pogodbo. V dvomu se presojajo posamezna doloiila v skladu z zakonskimi Eleni ZJN-3,
ZPVPJN in Obligacijskega zakonika ter ostalo veljavno zakonodajo, ki se nanasa na predmet
javnega naroEila.

Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacua za javno naroailo ,projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del)<

12. KonEna doloiila
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Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo )Projektiranje prenove in nadqradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, f. idza (sevemi del)(

II.1 PONUDBA

Ponud n ik:

Naroinik

lavno naroiilo P@ektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izbolj5anje
bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka iavnega naroEila 430-071202L

Naziv

Sedei
Davdna Stevilka
Matiana Stevilka
Transakcijski radun
Odprt pri banki

Ponudba 5t.

Ponudbo dajemo (obkroiite) :

- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- s soponudniki - kot partner v skupni ponudbi

Po preuaiwi razpisne dokumentacue potrjujemo, da vam v okviru predmetnega javnega
narodila nudimo izvedbo predmeta javnega narodila za ponudbeno ceno:

Predmet Vrednost brez
DDV

Vrednost DDV Skupaj z DDv

Idejna zasnova za
pridobitev projektnih in
drugih pogojev (IZP)

EUR .., EUR ,. EUR

. EUR ... EUR

Projektna doku mentacijea
za izvedbo gradnje (PZI) s
tehnianim delom
dokumentacue in konEnim
popisom del za izvedbo
javnega narodila gradnje

.. EUR ... EUR

SKUPAJ: ... EUR ... EUR ... EUR

Stran 16 od 53

Dom upokojencev Vrhnika
Idruska cesta 13
1360 Vrhnika

Cene iz ponudbe so fiksne in se ne morejo spremeniti celotno obdobje veljavnosti pogodbe
do izpolniwe vseh pogodbenih obveznosti.

Projektna dokumentacija
za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja
(DGD)

... EUR

... EUR



Razpisna dokumentacija za javno narocito ,projektiranje prenove in ""rr"-"flr:?j"':ffat;,yBlll:upokojencev Vrhnika - izboljianje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi det)(

V ponudbeno ceno so vkljuEeni:
- vsi stroSki potrebni za izvedbo pogodbenih del,
- materialni stroski za 3 kompletne tiskane izvode projektov in 1 izvod v elektronski

obliki,
- izdelava vseh popravkov in dopolnitev projektne dokumentacfe zaradi napak in

pomanjkUivosti v projektni dokumentaciji ter neizvedljivosti projektne
dokumentacUe,

- vsa tolmaEenja in usklajevanja naErtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali
neusklajenih nairtov in sta 9a odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant
dolina izvesti na poziv naroinika.

Predmet javnega naroEila se zavezujemo izvesti v naslednjih faznih rokih, in sicer;

l. faza:
izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), (oddana
popolna vloga izdajalcem pogojev tudi vloga za morebitni predhodni postopek PVO) -
v roku 30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe;

2. faza:
izdelava poektne dokumentacue za pridobitev mnenj in gradbenega dovouenja
(DGD), (oddana popolna vloga na UE) - v roku 9O dni od obojestranskega podpisa
pogodbe oz. 15 dni od pridobljenah vseh mnenj/soglasii;

3. faza:
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) s tehnidnim delom
dokumentacije in koninim popisom del, primernim za izvedbo javnega naroEila za
gradnjo - v roku 60 dni, ki zaEne teEi po pravnomoinosti gradbenega
dovolienja in ko naroEnik pradoba sredsWa za izvedbo gradnje.

Rok pladila je 30 dni od dneva prejema e-raauna za posamezno fazo.

Za pravilno in popolno izpolnitev obveznosti po pogodbi o izvedbi javnega narodila vam
bomo najkasneje v roku 10 dni po skleniwi pogodbe o izvedbi predmeta javnega naroaila
dostavili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10o/o pogodbene
vrednost z DDV.

V primeru, da bo nasa ponudba sprejeta, jamiimo, da bo narodilo izvedeno v skladu z
razpisno dokumentacUo.

Veljavnost ponudbe je do 31.08.2021. Zavezujemo se. da bomo na poziv naroEnika
brezpogojno podaUiali veljavnost ponudbe.

Oseba odgovorna za podpis ponudbe in pogodbe ter izvedbo iavnega naroEila
(zakoniti zastopnik ali pooblaSEenec):
Ime in priimek
Funkcija

Datum: Podpis poobla5iene osebe ponudnika in Zig:
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Dom upokojencev vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo >Projektiranje prenove in nadgrddnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljSanje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del)(

II.2a NAVEDBA PODIZVAJALCEVT

Ponudnik:
Naziv

Pri izvedbi predmetnega javnega narofila bomo sodelovali s podizvajalci.

Ustrezno obkrorate: DA NE

V primeru, da ste obkroiili DA, izpolnite spodnje tabele.

1.

Naziv, naslov,
kontakt

Odgovorna oseba Vrsta storiwe

Datum:

I Ponudnik Stevilo tab€l ustrezno poveta inlali pomnoii.
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Dom upokoiencev Vrhnika, Idriiska cesta 13, 1350 Vrhnika
Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljianje
bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka javnega naroiila 430-07 /2O2L

I{aziv, naslov,
kontakt

Odgovorna oseba Vrsta storiwe Vrednost u EUR z
DDV

Naziv, naslov,
kontakt

Odgovorna oseba Vrsta storiwe Vrednost v EUR. z
DDV

2.

Podpis pooblasEene osebe ponudnika in Zig:

Naroinik

Vrednost Y EUR z
DDV



Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno narotilo rProjektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (severni det)(

II.2b ZAHTEVA IN SOGLASTE PODIZVAJALCEV

Naroinik Dom upokojencev Vrhnika, Idruska cesta 13,
1360 Vrhnika

Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta
Doma upokojencev Vrhnika
- izboljSanje bivalnega
standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka javnega naroEila 43O-O7/2O2t

Podizvajalec

ID 3t. za DDV
Transakciiski raiun

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naroaila DProjektiranje prenove in nadgradnje dela
objekta Doma upokojencev Vrhnika - izboljianje bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)" v skladu s petim odstavkom 94. Elena ZJN-3 zahtevamo / ne zahtevamo
neposredno plaEilo s strani naroanika2.

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naroEila )Projektiranje prenove in nadgradnje dela
objekta Doma upokojencev Vrhnika - izbolj5anje bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)< sogla5amo3,

da naroEnik terjawe, kijih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz naiega
sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naroEila, poravna neposredno na nai
transakcuski ra.un, naveden v okvirnem sporazumu med izbranim ponudnikom in
naro.nikom. Terjawe se bodo poravnale na podlagi izstavuenih raEunov, ki jih bo
predhodno potrdil izbrani ponudnik in priloiil svojim raiunom naroEniku.

Datum: Podpis pooblaieene osebe podizvajalca in
iig:

2 Ustrezno obkroiite.
3 Izpolnite le v primeru, da zahtevate neposredno plaailo v skladu s petim odstavkom 94. dlena ZJN-3
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Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo rProjektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbousanje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del).

II.3a NAVEDBA SOPONUDNIKOV V SKUP I POiIUDBI4

Ponudnik3
Naziv

Pri izvedbi predmetnega javnega naroaila bomo nastopali s soponudniki.

Ustrezno obkro:lte: DA NE

V primeru, da ste obkroiili DA, izpolnite spodnje tabele.

1.

Datum: Podpis pooblaSdene osebe ponudnika in Zig:

I Ponudnik Stevilo tabel ustrezno poveta in/ali pomnori.
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I{aroEnik Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljianje
bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka iavneqa naroiila 43O-07 /202L

l{aziv, naslov,
kontakt

Odgovorna oseba Vrsta storiwe vrednost del Y
EUR z DDV

Naziv, naslov,
kontakt

Odgovorna oseba Vrsta storitve Vrednost del v
EUR z DDV

Naziv, naslov,
kontakt

Odgovorna oseba Vrsta storiwe Vrednost del v
EUR z DDV



Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno narodilo ,Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del).

II.3b POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE POI{UDBE56

So nudnik:

Kot soponudnik pri izvedbi predmetnega javnega narodila doloiamo

Naziv

Naslov
Poita in poitna Stevilka

Za vodilnega partnerja an nosilca posla ter ga pooblasEamo,

da v naSem imenu podpiSe ponudbo, tudi njeno morebitno dopolnitev, spremembo, umik
ponudbe in da v naSem imenu sprejema vse informacue v zvezi s predmetnim javnim
naroiilom ter da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naroaila, podpiSe pogodbo
o izvedbi javnega naroaila.

Datum: Podpis pooblaifene osebe soponudnika in iig:

5 Ce ponudnik ne nastopa s soponudniki in je v Obrazcu tI.4 obkrolil NE, Obrazca II.5 ni potrebno prilagati.
5 Obrazec se kopira za potrebno Stevilo pooblastil qlede na Stevilo soponudnikov.
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det)

Oznaka javnega naroEila 43O-O7/2021.

Naziv

Naslov
Zakoniti zastopnik



Dom u@kojencev vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo )Projektiranje prenove in nadgrddnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbouianje bivalnega standarda, 1. fdza (sevemi del).

II.4 IZ'AVA O SPR.E'EIIIA]IJU PIOGOIEV 
'AVIIEGA 

I{ARO.ILA IlI O RESNI€I{OSTI
PODATTOV

Ponudnik:
Naziv

Kot ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naroeila

izjavljamo

da bodo pogoji javnega naroiila, razpisna dokumentacua ter celotna tehniEna
dokumentacija v celoti sestavni del pogodbe, ki jo bomo podpisali z naroEnikom v
primeru, da bomo izbrani v postopku izbire izvajalca predmeta javnega naroiila,
da so vsi podatki, podani v ponudbi resnidni, ter za podane podatke in njihovo
resniEnost prevzemamo popolno odgovornost.

Datum: Podpis pooblaiEene osebe ponudnika in
iig:

NaroEnik Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljSanje
bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka iavnega naroEila 43O-O7l2l2t
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Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno narotilo )Projekiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljSanje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del)(

II.5 IZJAVA O PREDLOiIWI ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI

Ponudnik:
Naziv

Ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naroeila izjavlja, da bo narodniku izroiil
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vi5ini 10o/o pogodbene vrednosti z
DDV v roku v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmeta javnega naroaila.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo skladno s prilozenim vzorcem.

VZOREC - ZAVAROVAN'E ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENI.NA IZJAVA IN NALOG ZA PLAdILO MENICE
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

I. TiE I.NA IZJAVA
V skladu z javnim naroEilom ,Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma upokojencev Vrhnika
- izboljsanje bavalnega standarda, 1. faza (severni del)(, pod stevitko 430-07/2021, smo ponudnik

..... dolzni naroeniku Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, priskrbeti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 1oo/o pogodbene
vrednosti z DDV, torej 10o/o od................... EUR, kar znaia EUR, s katerim nepreklicno in
brezpogojno pooblasEamo naroanika za uveljavitev garancije v primeru;

- ae naroailo ne bo izvedeno v rokih. kvaliteti in koliaini zahtevani v razpisni dokumentaciji in pogodbi
in tudi v primeru delne izpolniwe pogodbene obveznosti, ie opravljena storitev tudi delno ne bo
zadostila pogodbenim zahtevam,

- ie ne bomo izpolnili ostalih doloiil iz pogodbe,
- ae bomo delali v nasprotju z doloaili razpisne in ponudbene dokumentacue,- ie ne bomo upostevali navodil pooblaSaene osebe naroinika,
- fe naroEnik odstopi od pogodbe po nasi krivdi,- v drugih primerih, kijih doloaa pogodba in razpisna dokumentacija.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sluZi tudi za poplaailo potrjenih obveznosti do nasih
podizvajalcev.

V ta namen naroaniku izroEamo 1 kos bianco menice.

S podpisom te meniane izjave poobla5eamo naroinika Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360
Vrhnika, da do viSine.-.................. EUR izpolni bianko menico brez poprejEnjega obvestila;. da na menico vpise klavzulo )brez protesta< in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob

izdaji niso bile izpolnjene;
. da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedeZem v Republiki Sloveniji, ki vodi

naE transakcijski raaun.

II. NALOG ZA PLACILO MENICE
S podpisom tega naloga za plaailo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaSEamo naroanika Dom
upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1350 Vrhnika:

- da menico unovEi iz nasega dobroimetja na transakcijskem raiunu 5t. .............................-............,
vodenem pri poslovni banki ................... oziroma na naiem
transakcijskem raaunu pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ie na navedenem
transakcijskem raiunu ni denarnih sredstev do visine meniinega zneska.

- S podpisom tega naloga za plaailo menice nepreklicno pooblaiiamo vsako poslovno banko s
sedezem v Republiki Sloveniji, ki v aasu unovienja menice vodi nai transakcijski raEun, da iz

NaroEnik Dom upokojencev Vrhnika , Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbou5anje
bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka iavnega naroEila 430-07/2021
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Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo rProjektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbousanje bivalnega standarda, f. idza (severni del)<

na5ega denarnega dobroimetja na transakcijskem ratunu izplaEa menico, ki jo predloii v plaailo
naroanik Dom upokojencev Vrhnaka, Idruska cesta 13, 1360 Vrhnika.

1. Izjavljamo, da naroaniku Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, menice ni treba
protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti menienim plaailnim nalogom in da bomo naroEniku Dom
upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, poravnali vso nastalo skodo zaradi neizvrsiwe
oziroma nepravilne izvr5iwe plaeila menice, domicalirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi nas
transakciiski raaun.
2. Izjavliamo, da bomo menico, ki jo bo naroanik Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360
Vrhnika izpolnil in uporabil za poplaailo v skladu s pooblastili iz f. in 2. toeke te izjave in naloga, nadomestili
z novo bianko menico.
3. Naroinik Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, mora menace, kijih ne bo uporabil
v zgoraj navedene namene, vrniti Sele po izpolnitvi vseh naSih obveznosti iz zgoraj navedenega javnega
naroEila.
4. MeniEna izjava in nalog za plaailo menice se izroai naroiniku Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta
13, 1360 Vrhnika.
5. Izjavuamo, da izroaene menice v skladu z 138. in 139. ilenom Zakona o plaEilnih storitvah in sistemih
v primeru in pod pogoji doloaenimi v zakonu vsebujejo:
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upraviEen zahtevati ptatilo na podlagi
domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvrEitev plaailne transakcue v breme
plaanikovih sredstev pri plaanikovem ponudniku plaiilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in
b. nepreklicno soglasje upordbnika svojemu ponudniku platilnih storitev, da v breme uporabnikovih
denamih sredstev izvrli plaailno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s prejinjo a. todko.

Priloga: lx menica

Datum: Podpis pooblasEene osebe ponudnika in
iig:
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NaroEnik bo priznal sposobnost vsem ponudnakom, ki bodo izpolnili yse zahteve
in predloiili ustrezna dokazala oziroma izjave,

Obrazec ESPD - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naroEila i279. dena
ZJN-3 (v nadaljevanju: Obrazec ESPD), predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta,
da zanj ne obstajajo razlogi za izkljuEitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa
zagotavua ustrezne informacije, ki jih zahteva naroinik.

Ponudnik narodnikov obrazec ESPD (v obliki XML datoteke) uvozi iz spletne strani Portala
javnih naroiil (http://www.enarocanie.si/_ESpD/). V narodnikov ESpD obrazec vnese
zahtevane podatke, ga natisne in ga izpolnjenega ter podpisanega priloii k ponudbeni
dokumentacui. Obrazec ESPD vkljuduje tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na
zahtevo in brez odlaianja sposoben predloiiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za
izkljuditev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacue, na podlagi katerih bo naroEnik
potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem
obrazcu podati soglasje. da dokazila pridobi naro.nik. Navedbe v obrazcu ESPD inlali
dokazila, ki ji predloZi gospodarski subjekt, morajo biti veuavni.

ee ima ponudnik/soponud nik/pod izvajalec sedei v tuji driavi, mora ponudnik predloiiti
uradno listino, s katero dokazuje pogoj-za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili
posamezne diave izda pristojni organ, ee v drZavi, kjer ima ponudnik svoj sedeZ, drZavni
organi ne izdajajo potrdil, zahtevanih ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji ali pa taka potrdila
ne zajemajo vseh primerov, navedenih v ZIN-3 oz. razpisni dokumentaciji, jih lahko
nadomestijo z zapriseieno izjavo prid ali zapriseieno izjavo ponudnika v skladu s ietrtim
odstavkom 77. ilena ZIN-3. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v
slovenski jezik. Tuji ponudniki (nosilci ponudbe) morajo v Republiki SlovenUi imenovati
pooblaitenca za vroEiwe v Republiki Slovenui. Dokazilo o imenovanju poobla5denca za
vroiitve je obvezna priloga ponudbe,

de ponudnik v svoji ponudbi ne dokaie, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v ponudbi ne
priloZi ali ne izpolni ustrezne listine oziroma ponudbe ne dopolni z dokazili na podlagi poziva
naroEnika v roku, ki ga doloEi naroinik, bo ponudnik izloden iz nadaljnjega postopka, ne
glede na sicersnjo vsebino ponudbe.

Izpolnjevanje pogojev za pod izvajalce/ponud nike iz skupne ponudbe mora biti
dokumentirano na isti naain, kot se zahteva za ponudnika.

I. Osnovna sposobnost ponudnika

Ponudnik mora na dan roka za oddajo ponudb (razen de je pri posameznem pogoju
doloieno drugaEe) izpolnjevati vse navedene pogoje, skladno z ZIN-3:

1. Ponudnik je registriran za opravuanje dejavnosti pri pristojnem sodi5du ali
drugemu organu.

2. Ponudnik ima dovouenje pristojnega organa za opravuanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naroiila, Ee je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takino dovouenje potrebno, ali morajo biti dlani posebne
organizacije, da bi lahko v dd,avi, v kateri imajo svoj sedei, opravuali storitev.
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3. Ponudnik na dan, ko poteae rok za oddajo ponudb, ni izloden iz postopkov oddaje
javnih naroail zaradi uvrstiwe v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami iz 110. Elena ZJN-3.

4. Ponudnik ni zagresil hujSe krSitve poklicnih pravil, ki mu jo naroEnik lahko z
ustreznimi sredstvi izkaie in zaradi katere je omajana njegova integriteta.

5. Ponudnik ni podal resnih zavajajoEih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izkljutitev ali izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje.

6. Pri ponudniku se pri prejinji pogodbi o izvedbi javnega naroEila, sklenjeni z
naroinikom, niso pokazale precejSnje ali stalne pomanjkuivosti pri izpolnjevanju
kljutne obveznosti, zaradi Eesar je naroinik preddasno odstopil od prej5njega
naroaila oziroma pogodbe ali uveljavljal odikodnino ali so bile izvedene druge
primerUive sankcue.

7. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehnianimi in kadrovskimi zmogUivostmi,
potrebnimi za izvedbo javnega narodila. Subjekt, katerega zmoguivost se
uporablja glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobuenostjo, mora
v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec.

8. Ponudniku ali osebi, ki je Elan upravnega, vodsfuenega ali nadzornega organa
tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odloianje ali
nadzor v njem, ni bila izreaena pravnomotna sodba za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 75. alena ZIN-3.

9. Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav
pristojni organ Republike Slovenue ali druge drZave flanice ali tretje drZave pri
njem ni ugotovil najmanj dveh krsitev v zvezi s plaailom za delo, delovnim Easom,
poaitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na irno, za kateri mu
je bila s pravnomodno odlodiwuo ali vei pravnomotnimi odloditvami izredena
globa za prekr5ek.

10. Nad ponudnikom ni bil zadet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega
prenehanja, ali postopek likvidacue po zakonu, ki ureja gospodarske druibe.
Njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodiSde, njegove
poslovne dejavnosti niso zaiasno ustavuene, v skladu s predpisi druge drZave se
nad njim ni zadel postopek, niti ni nastal polozaj z enakimi pravnimi posledicami

11. Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neplaaanih zapadlih obveznosti v zvezi z
obveznimi dajatvami in drugimi denarnimi nedavanimi obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finaneno upravo v vrednosti 50 EUR ali vei. Stele se, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, de na dan
oddaje ponudbe ali pruave ni imel predlo2enih vseh obradunov davEnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo k to€kam 1-11: Obrazec ESPD. V narodnikov ESPD obrazec vnese zahtevane
podatke. ga natisne in ga izpolnjenega ter podpisanega priloii k ponudbeni dokumentaciji.
Za toEke 2., a.,9. in 10. lahko ponudnik dokazila o neobstoju razlogov za izkuuaitev iz
teh toik predlo2i tudi sam. V kolikor ponudnik teh dokazil ne predloii, pooblaida narodnika,
da pridobi te podatke iz uradnih evidenc (Obrazec III.3 in Obrazec III.4)
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12. Ponudnik v zadnjih 60 dneh pred dnevom objave obvestila o javnem naroEilu na
Portalu javnih naroEil ni imel blokiranega transakcuskega raEuna.

Dokazilo: Obrazec ESPD in potrdalo poslovne banke. ki vodi raiun ponudnika ali
drugo ustrezno potrdilo, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 60 dneh pred dnevom
objave obvestila o javnem naroiilu na Portalu javnih narodil ni imel blokiranega
transakcuskega raduna. Ce ima ponudnik vet transakcijskih raEunov, mora predloiiti toliko
potrdil, kolikor ima transakcijskih raEunov.

13. Ponudnik ima pladane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naroEanja.

Dokazilo: Iziava podazvaialca (Obrazec III. 1)

II. TehniEna in strokovna sposobnost ter zavarovanje

14. Reference

Ponudnik se lahko, poleg lastnih referenc, sklicuje samo na reference partnerjev v skupni
ponudbi ali svojih podizvajalcev. Sklicevanje na reference ostalih subjektov se ne bo
upo5tevalo. Ponudniku, partnerju v skupni ponudbi in podizvajalcu se ne bodo upoitevale
reference, ki bi si jih ti subjekti potrdili en drugemu, kot narodniki referendnega dela.
Upoitevale se bodo reference, ki jih bo potrdil glavni investitor referendnega objekta, ki pa
ni ponudnik, partner ali podizvajalec sam ali naroEnik, za katerega se glede na doloibe
zakona, ki ureja gospodarske druZbe (ZGD-l) 5teje, da je z njimi povezana druiba.

Chic6l, r6fa16^- n r rdnilzr aarli:rr:i rlar on nt rr clzr rnni 
^^^',.lhi.

Ponudnik mora azkazati, da ie v obdobju od O1.O1.2O15 do 06.06.2021 uspesno
izvedel vsai en istovrstni posel, pri temer bo naroEnik kot istovrstni posel priznal
vsak posel, ki je obsegal izdelavo IDZ, PGD (DGD) in pZI dokumentacije za
gradnjo objekta visoke gradnje, ki se po enotni klasafikaciji vrst objektov (CC-SI)
skladno z Uredbo o razvr5Eaniu obiektov (Uradni list RS, 3t. 37|tA) uvr5Ea v
skupino:
- 126 Stavbe splognega druibenega pomena ali
- 113 Stanovanjske stavbe za posebne dru:bene skupine.
Skupna vrednost cOI del posameznega tak3nega obickta je znaiala vsai
1.OOO.OOO,OO EUR brez DDV-ia. Za objekt je moralo biti pridobljeno uporabno
dovoljenje.

Dokazilo: Obrazec ESPD an seznam referenc ponudnika (Obrazec IIL2a) in Izjava
referenanega naroEnika (Obrazec III.2b)

OPOMBE k totki 14:

1, Vsaki referenci mora biti priloZen obrazec IILZb, podpisan s strani refereninega
naroinika, iz katerega izhaja utemeljitev reference,

V kolikor referenci ne bo priloZen Obrazec 1fi,2b, je narotnik ne bo upoiteval. ee ponudnik
ne bo imel potrjenega zahtevanega itevila referenc, mu natoinik ne bo priznal
sposobnosti in bo izloien iz nadaliniega postopka oddaje javnega naroeib.
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15. Kadrovska sposobnost

Ponudnik, kot odgovorni projektant, mora za storiWe izdelave projektne dokumentacue
imenovati tlane projektne skupine, kot strokovni kader, in sicer:

Vodja projekta (koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo
potrdi)
Projektant za izdelavo naErta arhitekture
Projektant za izdelavo nadrta gradbenih konstrukcij
Projektant za izdelavo nadrta gradbenih konstrukcij - komunalno
opremljanje izven objekta, lV, KA, MK prikljudki izven objekta
Projektant za izdelavo naErta strojnih instalacij in strojne opreme
Projektant za izdelavo nairta strojnih instalacu in strojne opreme -
prikljuEek PLIN
Projektant za izdelavo nafrta elektriinih instalacij in elektriine
opreme
Projektant za izdelavo naErta elektridnih instalacij in elektridne
opreme - NN prikljuEek
Poektant tehnologije: kuhinja in pralnica
Projektant s podrodja geotehnologije in rudarstva
Projektant s podrofia poiarne varnosti

alani poektne skupine, kot strokovni kader morajo izpolnjevati vse z Zakonom o
arhitekturni in inzenirski dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 61/17, v nadaljevanju: ZAID) in
Gradbenim zakonom (Uradni list RS, 5t. 51/17 in nadaljnji, v nadaljevanju: GZ) predpisane
pogoje za opravljanje poklicnih nalog in za ponudnika opravljati poklicne naloge v eni izmed
predvidenih oblik v skladu s 5. dlenom ZAID, biti vpisani v ustrezen imenik pri pristojni
zbornici in imeti ustrezno zavarovanje odgovornosti za 5kodo, skladno s 15. Elenom ZAID.

V primeru, da kader ni zaposlen pri ponudniku, mora biti posameznik ali druiba, pri kateri
je le-ta zaposlen, imenovan kot partner ali podizvajalec. Namrei subjekt, katerega
zmogljivost se uporablja glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo,
mora v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec.

de posamezni alan projektne spupine izpolnjuje zakonske pogoje za dve ali veE funkcij v
projektni skupini, lahko nastopa v dveh ali vei funkcijah hkrati.

Dokazilo: Obrazec ESPD in Seznam kadra projeRne skupine (Obrazec IIL2G)

15. Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet
javnega naroEila skladno s 15. dlenom ZAID in sicer za 5kodo, ki bi utegnila nastati
investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti, za ves das
trajanja izvedbe storitev. V primeru letne zavarovalne police, bo moral izbrani izvajalec ob
izteku leta predloiiti novo zavarovalno polico.

Dokazilo: Obrazec ESPD in fotokopija veljavne zavarovalne police, ki io ponudnik
predloiati ponudbi
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oPO il 8A Kadar nametava ponudnik izvesti iavno naroiilo s podizvaialci, mora
pogoje tz toik 7 7 7 izpolnjevati tudi ponudnilg ki sodeluje Pri izvedbi iavnega
narodila kot

oPO Irl BA: Kadar ponudnik izvesti javno naroiilo v okviru skupne
ponudbe, more pogoje tz toik 7 7 6 izpolnievati tudi ponudnilg ki sodeluie Pri
izvedbi naroEila okviru ponudbe
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III.1 IZ'AVA PODIZVA'ALCA7

Podizvajalec:

Naziv

Naslov
Poita in postna Stevilka

Podizvajalec za potrebe predmetnega
javnega naroEila pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da je ponudnik v
predhodnih postopkih javnega naroianja ves ias pravoiasno, pravilno in v celoti
poravnaval vse zapadle obveznosti do podizvajalca.

Datum: Podpis pooblaiiene osebe podizvajalca in Zig:

7 OPOMBA: V primeru, da ponudnik namefttva delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni pokebno
predloZiti.
V primeru veejega ttevala podizvajalcev je potrebno obrazec izjave priloziti za vsakega podizvajalca, ki bo
sodeloval v izvedbi del po ponudbi f,onudnika.

a roEn ik Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Iavno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbousanje
bivalnega standarda, 1, faza (severni
del)

Oznaka iavnega naroiila 43O-O7l2O2L
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III.2a SEZNAiI REFERENC PONUDNIKA

Ponudnik:
Naziv

SPISEK REFERENC PONUDNIKA

ReferenEni naroEnik (naziv,
naslov)

Obdobje izvajanja storitev Vrednost cOI del na
objektu v EUR brez DDV

1

2

3

Datum: Podpis pooblaSfene osebe
ponudnika/podizvajalca/soponudnika in iig :

Naroinik Dom upokojencev Vrhnika, Idruska cesta 13, 1360 Vrhnika
Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljSanje
bivalnega standarda, 1. faza (severni
del)

Oznaka javnega naroEila 43O-O7 /2O2r
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III.2b Potrdalo referenEnega naroEnikar

Naziv referenfnega naroEnika:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Elektronska poSta:

Izvajalec:

Predmet naroiila oz. obseg storitev
projektiranja (IDZ, PGD (DGD) in PZI):

Obdobje izvajanja storitev (01.01.2011 -
24.O5.2O2t)l

Naziv objekta:

CC-SI klasifikacua objekta:

Vrednost GOI del na objektu v EUR brez
DDV:

Datum pridobiWe uporabnega dovoljenja
na objektu:

Dela izvajalca so bila izvedena kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

Datum: Podpis pooblaSdene osebe refereninega
narofnika in 2ig:

0 OPOMBA: Obrazec se natisne za potrebno Stevilo potrdil.

Stran 32 od 53

POTRDILO REFEREN.NEGA NAROENIKA



Dom upokojenceY Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroeib )Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del)(

III.2C SEZNAM KADRA PROJEKTNE SKUPII{E

Pon ud niki
Naziv

Seznam kadra projektne skupine

NaroEnik Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljSanje
bivalnega standarda, 1, faza (severni
del)

Oznaka javnega naroEila 43O-O7/2O2r

Poloiaj : Ime in priimek: Zaposlen pri: Datum vpisa in Stevilka
vpisa v imenik
ZAPS/IZS:

Vodja projekta

Projektant za
izdelavo
nairta
arhitekture
Projektant za
izdelavo
nadrta
gradbenih
konstrukcij
Projektant za
izdelavo
nadrta
gradbenih
konstrukcu -
komunalno
opremljanje
izven objekta,
]V, KA, MK
prikljudki
izven objekta
Projektant za
izdelavo
nafrta strojnih
instalacij in
strojne
opreme
Projektant za
izdelavo
naarta strojnih
instalacu in
strojne
opreme -
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prikljuiek
PLIN
Projektant za
izdelavo
naErta
elektriEnih
instalacij in
elektriEne
opreme
Projektant za
izdelavo
naErta
elektriinih
instalacu in
elektriEne
opreme - NN
prikljuiek
Projektant
tehnologUe:
kuhinja in
pralnica
Projektant s
pod roEja
geotehnologije
in rudarstva
Projektant s
podroEja
poiarne
varnosti

Datum:
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Podpis pooblaiEene osebe
ponudnika/podizvajalca/soponudnika in Zig :
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ObTazec III.3 POOBLASTILo zA PRIDoBTTEV PoDATKov Iz URADNIH EVIDENC
so/PoI{UDNIKA I1{ PODIZVAJALCA e

Naroinik

Javno naroailo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izbolj5anje bivalnega standarda,
1. faza (severni del)

Oznaka iavneEa naroEila 430-07/2O2t

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

PooblaSiamo Dom upokojencev Vrhnika, Idruska cesta 13, 1360 Vrhnika, da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v skladu z drugim odstavkom 89. dlena ZJN-3 v
postopku javnega narodila )Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izboljianje bivalnega standarda, 1. faza (severni del)<, pridobi
podatke iz kazenske evidence, evidence zapadlih, neplaianih obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavdnih obveznosti, evidence gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami in evidence prekrikov na podroEju delovnih razmerij, ki jih voduo pristojni
organi.

Datum:

eOPOMBA: Obrazec izjave se prilo:i za vsakega ponudnika, partneta v skupni ponudbi in podizvajalca, ki bo
sodeloval v izvedbi del po ponudbi ponudnika.
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Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1350
Vrhnika

Podpis in iig pooblasdene osebe
so/ponudnika / podizvajalca :



ObrAzec III.4 POOBLASTILO ZA PRIDOBTTEV PODATKOV IZ KAZENST(E
EVIDENCE

za vse os€be, ki so Elanice upravnega, vodsWenega ali nadzornega organa
ponudnaka, partnerja v skupna ponudbi in podizvajalca ala ka imaio

stila za njegovo zasto e ali odloia e ala nadzor v niem to
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Poobla5Eam Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naroEila ,Projektiranje prenove in
nadgradnje dela objekta Doma upokojencev Vrhnika - izbolj5anje bivalnega standarda, 1.
faza (severni del)<, v skladu z drugim odstavkom 89. dlena ZJN-3, pridobi podatke iz
kazenske evidence, ki ga vodi pristojni organ, da mi ni bila izredena pravnomoina sodba
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. dlena ZJN-3

Datum: Ime in priimek:

EMSo ali datum rojswa:

Podpis osebe:

ToOPOMBA: Obrazec izjave se priloZi za vsako osebo, ki je dlanica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odloaanje ala nadzor v njem.
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Naroinik Dom upokojencev Vrhnika, Idruska cesta 13, 1360
Vrhnika

Javno naroEilo Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda,
1. faza (severni del)

Oznaka javnega naroEila 430-07l2O2L



Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo 'Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbousanje bivatnega standarda, 1. faza (sevemi del)(

IV. MERILO ZA IZAIRO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejsega ponudnika:

- I{ajniija cena

V primeru, da bosta dva ali vet ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo narodnik
izbral ponudnika, katerega ponudba bo prispela prva.
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V. OSNUTEK POGODBE

tn

IZVAJALECT davdna Stevilka
,ki

ID za
zastopa:

oz.
9aDDV:....,...-.-..... matiina Stevilka

(v nadaljevanju : izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZDEL]AVI PROJEKTNE DOKUIIENTACLIE ZA PRET{OVO IN
NADRGADNJO DELA OB'EKTA DOiIA UPOKOJEXCEV VRHilIKA- IZBOUSAN'E

BIVALNEGA STAN DARDA, 1. FAZA
(OSNUTEK)

I, SPLOSNE DoLo.BE
1. Elen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata,
. da je bil za izvedbo javnega naroaila Projektiranje prenove in nadgradnje dela

objekta Doma upokojencev Vrhnika - izboljianje bivalnega standarda, 1. faza
(severni del), objavljenega na portalu javnih naroiil dne . pod 5t.

izbran izvajalec kot najugodnejSi ponudnik na podlagi merila najniije
cene z DDV,
da so priloga in sestavni del te pogodbe:
- Razpisna dokumentacija javnega naroiila objavljenega na portalu javnih naroEil
dne .................. pod 5t. ........................,

z dne

II. PREDMET POGODBE

2. tlen

Izvajalec se s to pogodbo skladno s Ponudbo 5t. ......................... z dne ............ zaveZe izdelati
projektno dokumentacijo za prenovo in nadgradnjo dela objekta Doma upokojencev
Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (severni del), in sicer:

- Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
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NaroEnik: Dom upokojencev Vrhnika, Idraiska cesta 13, 1360 Vrhnika, davEna
Stevilka: matiana Stevilka ..................., ki ga zastopa direktorica: mag. Milena
Koniina (v nadaljevanju : narodnik)

- Ponudba izvajalca 5t.
- Projektna naloga za izbiro strokovno najprimernej5ega odgovornega vodja
projekta in odgovornega projektanta za arhitekturne, konstrukcijske, prometne in
druge potrebne naErte v okviru projektne dokumentacije rekonstrukcue, dozidave
in nadzidave DU Vrhnika: severni del, maj 2021,
- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Razpisna dokumentacija za javno naro.ito ,projekirdnje prenove in 
"".r?;til:lTj8iliSLlBillSupokojencev Vrhnika - izboljianje bivalnega staodarda, 1. faza (sevemi det)(

Projektna dokumentacua za pridobitev mnenj in gradbenega dovouenja (DGD) ter
pridobitev gradbenega dovoljenja,
Projektna dokumentacua za izvedbo gradnje vkljuEno z opremo (PZI),
TehniEni del dokumentacije za izvedbo javnega naroEila gradnje, kar zajema popis
del, doloEitev ocenjene vrednosti investicue, tehnitno svetovanje pri doloaiwi
pogojev in meril javnega narodila, iz tehnianega vidika priprava odgovorov na
vpraianja ponudnikov na javnem naroEilu in pregled prejetih ponudb s ponudbenim
predraEunom ter drugo potrebno sodelovanje pri izvedbi javnega naroEila.

Nataninejsi obseg v prejinjem odstavku tega Elena nastete projektne dokumentacue, je
podrobneje opredeljen v dokumentu PROIEKTNA NALOGA za izbiro strokovno
najprimernej5ega odgovornega vodja projekta in odgovornega projektanta za arhitekturne.
konstrukcijske, prometne in druge potrebne nairte v okviru projektne dokumentacue
rekonstrukcue, dozidave in nadzidave DU Vrhnika: severni del, maj 2021 (v nadauevanju:
projektna naloga), kar je priloga in sestavni del te pogodbe.

Projektno dokumentacijo mora izvajalec izdelati skladno s projektno nalogo narotnika s
prilogami, ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, mnenji in soglasji pristojnih
mnenjedajalcev. NadaUe mora izvajalec projektno dokumentacijo izdelati skladno z doloiili
Gradbenega zakona (Ur. list RS 5t. 6l/L7,72/17 - popr., 65/20 in 15/21 - ZDUOP) in
Pravilnika o podrobnejii vsebini dokumentacue in obrazcih, povezanih z gradiwijo objektov
(Ur. list RS 5t. 35/18, 51/18 - popr. in 197 /2O) ter ob upostevanju okouskih vidikov iz
Uredbe o zelenem javnem naroianju (Ur. list RS it.sLlt7 in 64119) oziroma z vsakokratno
veljavno zakonodajo s podroeja gradiwe objektov in izdelave projektne dokumentacije in
vsemi drugimi veuavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke, ki se nana5ajo na
projektiranje, gradnjo, urejanje prostora in energetsko uEinkovitost stavb namenjenih
dejavnosti naroEnika (dolgotrajna oskrba).

Izvajalec mora pri izdelavi projektne dokumentacije obvezno upo5tevati zahteve naroEnika
ter vse popravke oziroma spremembe zasnove projekta oziroma predvidenih reiitev,
postavljenih s strani narodnika.

Projektno dokumentacuo mora izvajalec izdelati v 3 tiskanih izvodih, od katerih en izvod
projektne dokumentacije ostane kot arhivski izvod za izvajalca ter v 1 izvodu v elektronski
obliki v standardnih formatih npr.: besedila v doo<, tabelariini podatki v xlsx, celote
strnjene v enovite pdf, poligone v shp ali dwg, prostorski model v IFC OpenBIM, na CD ali
USB nosilcu in vse v nezaklenjeni obliki. Popis del mora biti zdruZen za vsa dela v eni
datoteki s skupno rekapitulacijo ter vsemi formulami v obliki po zahtevi naroEnika.

Poleg navedenega predmet pogodbe obsega tudivodenje in koordinacijo izdelave projektne
dokumentacue, pridobitev projektnih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev in
sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obstojeEo dokumentacuo, s
predvideno lokacijo izvajanja del. predvidenim naiinom izvedbe ter obstojeiim stanjem
terena.
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Pogodbena vrednost storitev po tej pogodbi znaia:

Pogodbena cena vkljuauje stroike vseh storitev, ki so navedene v tej pogodbi, projektni
nalogi ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroaila, vkljuEno z morebitnimi popravki
projektne dokumentacue, stroiki pridobivanja soglasu, materialni stroiki izvajalca, stroSki
kopiranja vseh izvodov projektne dokumentacije iz treqega Elena te pogodbe, prostorske
prikaze predvidenih resitev, tudi za potrebe javnih predstavitev, vse konzultacue, stroiki
opreme, transporta, usklajevanja z naroinikom, upoStevanja naroEnikovih zahtev ipd,

cene iz ponudbe so fiksne in se ne morejo spremeniti celotno obdobje veljavnosti pogodbe
do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V pogodbeno ceno so vkljuEeni:
- vsi stroSki potrebni za izvedbo pogodbenih del,
- materialni stroiki za 3 kompletne tiskane izvode projektov in 1 izvod v elektronski

obliki,
- izdelava vseh popravkov in dopolnitev projektne dokumentacue zaradi napak in

pomanjkljivosti v projektni dokumentacui ter neizveduivosti projektne
dokumentacUe,

- vsa tolmaienja in usklajevanja na€rtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih ali
neusklajenih nairtov in sta ga odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant
dolzna izvesti na poziv naroinika.

Predmet Vrednost brez
DDV

Vrednost DDv Skupaj z DDV

Idejna zasnova za
pridobitev projektnih in
drugih pogojev (IZP)

., EUR ... EUR ... EUR

Projektna dokumentacija
za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja
(DGD)

... EUR ... EUR

Projektna dokumentacijea
za izvedbo gradnje (PZI) s
tehnidnim delom
dokumentacije in konanim
popisom del za izvedbo
javnega naroiila gradnje

... EUR EUR

... EUR ... EUR ... EUR
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III, POGODBENAVREDNOST

3. ilen

... EUR

... EUR

SKUPAJ:



Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno naroailo ,Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1. faza (s€vemi del)(

IV. DINAiIIKA IZVAJAN'A DEL

Izvajalec bo z deli priiel takoj po podpisu pogodbe.

Terminski plan izvajanja del po tej pogodbi:

L. faza:
izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), (oddana
popolna vloga izdajalcem pogojev tudi vloga za morebitni predhodni postopek PVO) -
v roku 30 dna od obojestranskega podpise pogodbe;

2. faza:
izdelava projektne dokumentacue za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
(DGD), (oddana popolna vloga na UE) - v roku 9O dni od obojestranskega podpisa
pogodbe oz. 15 dni od pridoblienih vseh mnenj/soglasji;

3. faza:
Izdelava projektne dokumentacue za izvedbo gradnje (PZI) s tehniinim delom
dokumentacije in kondnim popisom del, primernim za izvedbo javnega naroEila za
gradnjo - v roku 6o dni, ki zaEne teEi po pravnomoEnosti gradbenega
dovoljenia in ko naro6nik pridobi sredswa za izvedbo gradnje,

Izvajalec je dolZan dokumentacijo iz prejinjega odstavka pred primopredajo uskladiti z
narofnikom. NaroEnik mora v roku 15 dni od prejema posamezne navedene projektne
dokumentacije le to pregledati in podati morebitne pripombe oziroma grajati napake, ki jih
je ob pregledu s pridakovano skrbnostjo lahko opazil.

Rok pregleda naroEnika za dokumentacijo je vkljuien v rok za izdelavo projektne
dokumentacue. V ta rok je prav tako vkljuien Eas, ki ga izvajalec potrebuje za popravek
projektne dokumentacue v skladu z morebitnimi pripombami naroEnika (vse do dokonine
predaje usklajene dokumentacije naroEniku).

V kolikor so napake projektne dokumentacue takine, da je projektna dokumentacua za
narodnika neuporabna lahko naroinik odstopi od pogodbe ter unovEi zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridriuje pravico, da spremeni ali odstopi od posameznih vsebin inlali faz, v
kolikor se tekom projektiranja izkaze, da posamezna vsebina ni izvedljiva ali, da je
drugatna reiitev bolj smiselna, ali da nastopuo okoliSdine zaradi katerih narodnik ne bo
izvedel prenove in nadgradnje dela objekta Doma upokojencev Vrhnika - izboljianje
bivalnega standarda, 1. faza (severni del).

4. ilen

V kolikor izvajalec popravka projektne dokumentacije v danem roku ne opravi, sme
naroinik napake odpraviti na izvajalEev raEun s pribitkom vseh stroikov, ki jih je utrpel
naroEnik ali unoviiti finanino zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok izvedbe del se lahko podaljsa le v primeru iz 5. ilena te pogodbe.

5. dlen
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Dom upokojencev vrhnika
Razpisna dokumentacua za javno naroailo 'ProjeKiranje 

prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izboljsanje bivalnega standarda, 1, faza (severni del).

Izvajalec ima pravico do podauianja pogodbenih rokov zgolj v naslednjih primerih:
- dogodki, ki so posledica visje sile ali drugi objektivno opraviEljivi vzroki;
- prekinitev izvajanja del na zahtevo naroEnika;
- razlogi na strani naroinika;
- v primerih, ko se s podaljsanjem strinja naroEnik.

Za razlog na strani naroinika se Steje, v kolikor naroinik ne izpolnjuje prevzetih
obveznosti, zaradi desar izvajalec ne more priieti ali nadaljevati z deli.

v kolikor se podaljSa rok za izvedbo posameznih storitev, bo izvajalec na lastne strogke
ustrezno podaljial tudi veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V, POGODBEI{A KAZEN

6. Elen

v primeru zamude, ki nastane po izkljucni krivdi izvajalca. ie dolzan ta plaaati pogodbeno
kazen o,2o/o od celotne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar najveE
10Yo pogodbene vrednosti z DDV.

v primeru, da upravni organ po kondnem pregledu projektne dokumentacue izda negativno
mnenje, ie naroinik upraviien unovditi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odstopiti od pogodbe ali obradunati pogodbeno kazen v viiini 10o/o pogodbene
vrednosti z DDV.

v kolikor izvajalec storitev ne opravlja s priglaSenimi strokovnjaki oziroma v kolikor brez
soglasja naroEnika spremeni kadre ali imenovane podizvajalce, ie naroEnik upraviden
unovEiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopiti od pogodbe ali
obraEunati pogodbeno kazen v viSini 10yo pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da visina pogodbenih kazni zaradi zamude izvajalca preseze vrednost iz prvega
odstavka tega ilena, Iahko narodnik odstopi od pogodbe ter vnovEi zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narofnik pogodbeno kazen pobota z izstavljenim radunom.
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Izvajalec mora predlagati naroEniku podalj5anje pogodbenega roka v pisni obliki z
obrazloziwuo najkasneje v sedmih koledarskih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se
lahko rok podalj5a, sicer izgubi pravico do podau5anja roka. Sporazum o spremembi
pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

ee izvajalec zamudi roke iz 4. Elena te pogodbe iz razlogov, ki niso posledica vi5je sile ali
na strani naroEnika, je dolian plaaati pogodbeno kazen, doloaeno v tej pogodbi.
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Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno narocilo 'Projektiranje 

prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izbouganje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del)<

OERAEUN IZVEDENIH sToRTTEv TER NAcIil PIA6ILA

7 . ilen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obraEunaval z izstaviwijo raEuna po opravljeni
posamezni fazi dela po terminskem planu, opredeljenem v 4. Elenu te pogodbe.

Izvajalec lahko raiune izstavlja na podlagi naslednje dinamike:
1. faza:

100 o/o vrednosti del 1. faze storitev po predaji (IZP) projektne dokumentacije skupaj z
vsemi pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji

2. fazai
100 o/o vrednosti del 2. faze storitev po predaji (DGD) poektne dokumentacije in po
pridobiWi gradbenega dovoljenja
3. faza
100 016 vrednosti del 3. faze storitev po potrdiwi narodnika, da je prejel konano verzuo
projekta za izvedbo (PZI) s konfnimi popisi del.

Predaja projektne dokumentacije (DGD, PZI) se Steje za opravljeno, ko izvajalec narofniku
poda izjavo, da so storiwe posamezne faze izvedene kvalitetno in v skladu s predpisi,
narodnik pa prevzem potrdi.

8. dlen

Izvajalec naroEniku izda radun v elektronski obliki, preko spletne aplikacue UJPnet v roku
8 dni po opravljeni fazi dela ter skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plaiilni storitev za
proraEunske uporabnike in mora vsebovati vse podatke, ki so predpisani v zakonu. ki ureja
davek na dodano vrednost.

de naroinik raEuna ne zavrne delno ali v celoti v roku 15 dni od prejema. je dolZan pladati
raiun 30. dan, Steto naslednji dan od uradnega prejema raEuna. 6e je naroEnikova
zavrnitev delna, je nesporni del raduna dolZan plaEati v istem roku. izvajalcu pa je dolian
sporoditi morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku,
ki ga sporazumno doloEita naroEnik in izvajalec.

NaroEnik bo plaEal opravljena pogodbena dela 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno
izstavljenega e-raEuna na transakcuski raaun izvajalca 5t. TRR.............................., odprt
pn

V primeru, da je zadnji dan roka plaEila sovpada dnem, ko je po zakonu dela prost dan,
oziroma v pladilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plaEilni dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delavnik oziroma naslednji plaEilni dan v sistemu TARGET.

V primeru zamude pri plaEilu storitev s strani naroEnika izvajalcu, se obraiunajo zakonske
zamudne obresti.
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Pri izdaji e-raduna se mora izvajalec sklicevati na predmetno pogodbo, e-raEun pa mora
vsebovati specifikacijo opravljenih storitev. K vsakokratnemu e-raiunu mora biti prilozena

tudi pisna potrditev opravuenega dela s strani naroinika.



Dom upokojencev Vrinika
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VII. OBVEZilOSTIIZVAJALCA

Izvajalec se poleg ostalih prevzetih obveznosti obvezuje 5e da bo:
- vodil in izvajal projektiranje skozi vse faze;
- projektno dokumentacuo izdelal v skladu s projektno nalogo, zahtevami naroanika

ob upo5tevanju obstojeEe slovenske gradbene zakonodaje in standardov, ki veljajo
v Republiki Sloveniji za projektiranje in graditev tovrstnih objektov, veuavnih
prostorskih aktov za predmetno obmotje pozidave ter projektnih pogojev in
soglasu, v kolikor so bili le-ti pridobtjeni;

- pri projektiranju uposteval naroinikove pripombe v zvezi z reiitvami in materiali, ki
zagotavuajo veEjo funkcionalnost objekta /obmoija, niije stroike vzdrievanja
objekta /obmo{a;

- bo pri projektiranju predvidel kvalitetne materiale ter naprave in opremo, skladno
s stroko, ki imajo ustrezne ateste, garancuske roke in ustrezno izkazane reference
pri uporabi in servisiranju,

- bo pri izdelavi celotne projektne dokumentacue upoiteval naiela racionalnosti in
ekonomidnosti in skrbel za izdelavo projekta, da bo usklajen s programskimi in
funkcionalnimi zahtevami narotnika ter izveden tako kvalitetno kot racionalno,

- pogodbene stori&e opravljal pravilno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka, s strokovno usposobljenimi kadri inlali podizvajalci;

- pogodbene storiwe izvedel v dogovorjenih rokih;
- sodeloval s predstavniki naroEnika z namenom uskladiwe projektne dokumentacue

z zahtevami naroEnika;

- uposteval eventualna navodila naroenika, ki se nanaiajo na izdelavo projektne
dokumentacije;

- obveSEal naroEnika o izvajanju prevzetih del in mu omogodal ustrezen nadzor;
- razlagal in tolmaail posamezne faze projektov in zagotavual nadaljnja tolmaEenja v

fazi izvedbe razpisa za GoI dela, ki bi bila potrebna zaradi napak ali nejasnosti v
projektni dokumentacui;

- prisoten na vseh koordinacijskih sestankih;
- da bo odpravil vse pomanjkljivosti dokumentacue in izdelal vse korekcue in

dopolniwe projektne dokumentacue oziroma elaborate po utemeuenih zahtevah
naroinika in upravnih organov na svoje stroSke;

- hranil dokumentacuo vezano na pogodbo, omogoiil vpogled vanjo in jo na zahtevo
naroanika posredoval;

- takoj opozoril narodnika na okoliS.ine, ki bi lahko oteiile ali onemogodile kvalitetno
in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugaie pomembno vplivale na izvedbo,

- zastopal interese narofnika in gospodarnost,
- imenoval odgovorne projektante za vse nadrte. ki sestavljajo projekt,
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de ie na izstavljenem radunu izvajalca naveden transakcijski raiun, ki ni vsebovan v tej
pogodbi, se uporablja transakcuski raiun, ki je naveden na izstavljenem raEunu.

f. ilen

Izvajalec mora zagotoviti koordinacuo pooblaStenih arhitektov in inienirjev ter
strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvedbi te pogodbe.



Izvajalec se obvezuje, da bo storiWe projektiranja izvajal na nadin, da bodo izpolnjeni cilji
iz Uredbe o zelenem javnem naroEanju.

10. tlen

Izvajalec se obvezuje, da bo obveznosti po tej pogodbi izvajal s strokovno usposobuenimi
kadri, kateri so navedeni v ponudbeni dokumentaciji izvajalca, predloieni v postopku izbire
izvajalca oziroma z enako ali boue usposobuenimi in enakovrednimi kadri, pri iemer bo
pred zamenjavo v ponudbi imenovanih kadrov pridobil soglasje naroanika za zamenjavo
posameznega kadra.

Zamenjavo strokovnega kadra iz utemeuenih razlogov lahko zahteva tudi narodnik.

V primeru kriitev obveznosti izvajalca, naroinik le-tega pisno opomni na prenehanje
kr6itve. V kolikor izvajalec s kriitvuo ne preneha v danem roku, lahko naroinik obraEuna
pogodbeno kazen ali odstopi od pogodbe ter vnovai zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

11. dlen

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za celotno 5kodo, ki bi naroEniku nastala iz
razlogov pomanjkljive projektne dokumentacue ali napak v projektni dokumentacui. S
podpisom te pogodbe izvajalec izjavlja, da je z navedenim tveganjem seznanjen, da ga je
vkljuiil v ponudbeno ceno in da v celoti ter brez ugovorov prevzema obveznosti iz tega
odstavka, vkljuEno z odgovornostjo za povrnitev 5kode, ki bi naroaniku nastala iz tega
naslova,

12. dlen

Izvajalec mora imeti ves aas trajanja te pogodbe zavarovano projektantsko odgovornost
za dejavnost, ki je predmet javnega naroiila skladno s 15. dlenom ZAID in sicer za 5kodo,
ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove
dejavnosti, za ves das trajanja izvedbe storitev. V primeru letne zavarovalne police, bo
moral izbrani izvajalec ob izteku leta predloziti novo zavarovalno polico.
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- zadolien za koordinacijo in usklajevanje izvedbe vseh sestavnih delov projekta,
- odgovoren za medsebojno usklajenost vseh posameznih delov projekta,
- vodil koordinacuske projektantske sestanke, voditi zapisnike, terminske plane in

poroiati naro.niku,
- spoitoval dogovorjene roke izdelave projektov,
- sodeloval z narodnikom in mu svetoval pri pripravi pojasnil na morebitna vpraianja

zainteresiranih ponudnikov v postopku javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje
(v delu, ki se nanaia na PZI dokumentacuo)

- odgovoren za tehniEno pravilnost projektiranja in izvedbe.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov
projektne dokumentacije, ki jo je prevzel v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in
zahtevami po veljavni zakonodaji.
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Krsitev te doloibe predstavlja huj5o krSitev pogodbe in je razlog za unovEenje zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VIII. OBVEZNOSTII{ARO6NIKA

13. dlen

Narotnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem v vseh fazah projektiranja in mu dal na razpolago vso
potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne
za kvalitetno in pravoEasno izvedbo (vkljuEno s potrebnimi popravki
dokumentacije, v primeru napak na katere opozori izvajalec);

- pravoEasno potrjevalprojektnodokumentacuo;
- obveiEal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvriitev

prevzetih storitev;
- plaEeval storiwe v dogovorjenih rokih;
- aktivno sodeloval pri vseh upravnih postopkih, vkljuEno s pridobiwuo

soglasu;
- V primeru pridobiwe predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter

predloiiwi dokazil o izpolnjevanju pogojev, preveril ustreznost kadra,
predlaganega za zamenjavo in odloiil, ali bo nadomestni kader odobril.

IX. POOIZVA'ALCI

14. Elen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, skladno z navedbo
podizvajalcev v ponudbeni dokumentaciji izvajalca 5t. z dne

Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot da bi delo opravil sam. Izvajalec pri
izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

Izvajalec podizvajalca po lastni izbiri ne sme vkljuEiti v dela po tej pogodbi. razen v
izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo pogodbenih del in od

st. PODIZVAJALEC (Naziv,
polni naslov, davEna
Stevilka, matiina
Stevilka, transakcijski
raiun)

Vrsta del Vrednost del v EUR
(brez DDV)

Datum
soglasja
podizvajalca
naroEniku za
poplaEilo
terjatev do
izvajalca

1

2

4
5
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predhodnem pisnem soglasju naroEnika. ee pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k tej
pogodbi o vkljuditvi podizvajalca v dela se 5teje, da naroEnik tega soglasja ni dal.

V primeru, da naro.nik da soglasje za vkljueitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora
lzvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izroEiti naroEniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matiana Stevilka, davdna Stevilka in
transakcijski raEun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, koliiini in vrednosti del ter rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega lahko naroanik namesto izvajalcu

poravnava podizvajalEeve terjawe do izvajalca,

V primeru, da izvajalec izvaja dela s podizvajalci, je izvajalec dolian naroEniku pred
podpisom pogodbe sporoaiti odgovornega vodjo del pri podizvajalcu. ee izvajalec pridne
izvajati dela s podizvajalci naknadno. upoitevaje dolodbe te pogodbe, pa najkasneje pred
sklenitvUo aneksa.

Opomba: Prvi in drugi odsbvek tega dlena bos', v kondni pogodbi le v primeru,
da izvajalec v svoii ponudbi navede, da bo dela izvaial s podizyeialci.

15.6len

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno pla.ilo v skladu s 94. Elenom ZJN-3,
izvajalec s podpisom te pogodbe pooblaSEa naroEnika, da na podlagi potrjenega raauna
oziroma situacije neposredno plaiuje podizvajalcu oziroma podizvajalcem. To pooblastilo
velja za obstojeae in kasneje uvedene podizvajalce. Izvajalec je v tem primeru dolZan
predloiiti soglasje posameznega podizvajalca, na podlagi katerega lahko naroEnik namesto
izvajalcu poravnava podizvajalieve terjatve do izvajalca,

Izvajalec mora svojemu raEunu oziroma situacui obvezno priloiiti raEune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. sicer se izvajalEeva situacija zavrne.
Obvezna priloga raiuna izvajalca je tudi delilnik vrednosti del po podizvajalcih, ki ga le-ti
potrdijo s svojim podpisom na omenjeni prilogi. Naroanik neposredno podizvajalcem
plaeuje tiste vrednosti, ki jih po potrjenih situacuah dolguje izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti raiun s strani podizvajalca, skladno s sklenjeno
pogodbo s podizvajalcem, po izvedenih delih, potrdil ali zavrnil v roku 8 dni od prejema
raduna oz. obraEunske situacije in da bo zavrnitev raEuna obrazloiil.

V primeru, da v tem roku predlozenih dokumentov oziroma ra.una deloma ali v celoti ne
bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, Stejejo ti dokumenti oziroma ratun podizvajalca kot
sprejeti in potrjeni.

V primeru, da glavni izvajalec podizvajalcu iz kakrsnegakoli razloga ne potrdi raEuna ali ga
ne potrdi v celoti, naroanik tak5nemu podizvajalcu ne izvede neposrednega plaiila oz. mu
neposredno plafa zgolj nesporni del taksnega raiuna. Narodnik taksen radun plaia
glavnemu izvajalcu, glavni izvajalec pa s tem prevzema vse nadaljnje posledice morebitne
neupraviEene zavrnitve raEuna podizvajalcu.
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16. Elen



17. dlen

Izvajalec se zavezuje, da bodo roki plaail podizvajalcem enaki, kot so doloieni za plaiilo
obveznosti narodnika do izvajalca v tej pogodbi.

18. dlen

Opombat la dlen bo v kondni pogodbi le v prlmeru, da izvajalec v svoji ponudbi
navede, da bo dela izvajal s podizvajalci.

X. ZAVAROVAN'E ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

19. dlen

Izvajalec mora najpozneje v roku 10 dni po sklenitvi te pogodbe predloZiti zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bianko menico (1x) in meniano izjavo (1x)
v visini 10olo pogodbene vrednosti z DDV po priloienem vzotcu iz razpisne dokumentacue
(Obrazec II.5).

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati do konca veljavnosti
pogodbe o izvedbi javnega narodila in 9a mora izvajalec v primeru podaljsanja rokov
izvedbe tudi temu ustrezno podausati.

Naroinik bo unovEil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ie se bo
izkazalo, da;

- naroiilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in kolidini, zahtevani v razpisni dokumentacui
in pogodbi in tudi v primeru delne izpolniwe pogodbene obveznosti, de opravljena
storitev tudi delno ne bo zadostila pogodbenim zahtevam,

Stran 48 od 53

Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacUa za javno narodilo ,Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izboljganje bivalnega standarda, 1. faza (severni del)r

de neposredno plaEilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. Elenom ZJN-3, mora naroEnik
od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plaEila koninega raiuna
oziroma situacue poiue svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec
prejel plaEilo za izvedene storitve neposredno povezane s predmetom javneqa naroEila.

ee glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. Elenom ZJN-3, naroEnik Driavni revizijski
komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekriku iz 2. toake prvega odstavka
112. Elena ZJN-3.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naroEila
podizvajalcem, naroEniku v 5 dneh po spremembi predloiil:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plaiilo opravuenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu

podizvajalcu (v kolikor novi podizvajalec zahteva neposredno plaiilo v skladu s 94.
alenom ZJN-3).

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plaEilu (v kolikor novi podizvajalec
zahteva neposredno plaEilo v skladu s 94. ilenom ZJN-3).

Pogodba o izvedbi javnega naroiila postane veuavna le pod pogojem. da izvajalec predlozi
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sluii tudi za poplaEilo potdenih
obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

20.6len

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopuo neodvisno od volje
pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe
ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je viSja sila nastala, je dolina pisno obvestiti
nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju visje sile in sicer v dveh (2)
delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te,

Pogodbeni roki se podaljSajo najmanj za dobo trajanja visje sile. Novi roki se dogovoruo
pismeno med sopogodbenikoma.

XII. AVTORSTVO IN LASTNIsTVO PROJEKTNE DOKU]TIENTACIJE

21. dlen

Z dnem podpisa te pogodbe se izvajalec zavezuje in jamEi, da so vsi sodelujoii avtorji, ki
so izdelali katerikoli predmet ali del predmeta naroiila po tej pogodbi, dovolili uporabo
svojega dela in zato izkljufno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske
pravice, opredeljene v drugem odstavku tega Elena.

Z dnem plaiila po tej pogodbi, izvajalec na narodnika brez dodatnih finaninih obveznosti
prenese vse materialne avtorske pravice na vseh predanih dokumentih, ki jih je pripravil
na podlagi te pogodbe v obsegu, ki ga doloia 22. ilena Zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, 5t. 16/07-UPB3, 68/08, LIO/t3,56/L5,63116 - ZKUASP in 59/19)
in sicer: pravico predelave in spreminjanja in dodelave predanih gradiv, pravico
neomejenega reproduciranja in distribuiranja, kopiranja in hranjenja gradiva na razliEnih
meduih, tako v papirni kot elektronski obliki, pravico objave in pravico dajanja na voljo
javnosti, brez iasovne omejitve in brez teritorialne omejiwe. Prenos je izkljuden in Easovno
ter teritorialno neomejen. Navedene materialne avtorske pravice izvajalec prenaSa
vsebinsko neomejeno in jih lahko naroinik izvrsuje brez vnaprejsnjega soglasja
posameznega avtorja. Izvajalec prenasa na naroinika tudi pravico do nadaljnjega prenosa
navedenih avtorskih pravic, Moralne avtorske pravice ostanejo v domeni izvajalca. Z
izroiiwuo naroaniku postane projektna dokumentacua, ki je predmet te pogodbe
narodnikova last.
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- izvajalec ne bo izpolnil ostalih dolodil iz pogodbe,
- izvajalec dela v nasprotju z doloiili razpisne in ponudbene dokumentacue,
- izvajalec ne upo5teva navodil pooblaiiene osebe naroEnika,
- naroinik odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca,
- v drugih primerih, ki jih doloEa pogodba in razpisna dokumentacua.

XI. VISJA SILA



XIII. POOBLAS'ENIPR,EDSTAVNIKI

22. ilen

Skrbnik pogodbe s strani naroinika je:

Za vodenje izdelave projektne dokumentacije izvajalec doloia
nalogo vodje projekta.

ki opravlja

XIV. ODSTOPOD POGODBE

23. ilen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi krsitev pogodbenih obveznosti s strani
nasprotne stranke, ie krsiwe ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe.

v primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz te
pogodbe in nastalo 5kodo.

V primeru odstopa od pogodbe s strani naroanika je izvajalec dolian povrniti naroiniku vse
stroike povezane z izborom novega izvajalca, kot tudi Skodo, ki nastane naroaniku zaradl
zamude.

XV. RAZVEZNI POGO'

24. Elen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniEi v primeru izpolnitve ene
od naslednjih okoliiiin :

- fe bo naroEnik seznanjen, da je sodisae s pravnomodno odloeitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
podizvajalca ali

- Ee bo naroinik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu/ ali podizvajalcu
v Easu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:

o platilom za delo,
o delovnim Easom,
o potitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kuub obstoju

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na Erno
in za kateri mu je bila s pravnomoEno odloiiwuo ali veE pravnomoanimi odloEiwami
izreEena globa za prekriek,
in pod pogojem, da je od seznaniwe s kriiwuo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj
Sest mesecev oziroma ie izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ae zaradi ugotovljene
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krsiwe pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na naiin
dolofen v skladu s 94. ilenom aN-3 in doloEili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s
krSiWUo.

V primeru izpolnitve okoli5Eine in pogojev iz prejinjega odstavka se 5te1e, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno
naroailo. O datumu skleniwe nove pogodbe bo naroEnik obvestil izvajalca.

de naroEnik v roku 30 dni od seznaniWe s kriitvijo ne zaEne novega postopka javnega
naroiila, se 5teje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kriiwijo.

XVI. PROTIKORUPCI'SKAKLAVZULA

25. dlen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi postopka javnega naroiila, na podlagi katerega
je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na raEun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naroEnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakino nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej5imi pogoji ali za opustitev
dolinega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev. s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroEena 5koda ali je
omogoaena pridobitev nedovouene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektoda, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba niina.

NaroEnik bo v primeru ugotoviwe o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega dlena ali obvestila Komisije za prepreEevanje korupcue ali drugih organov.
glede njegovega domnevnega nastanka, priEel z ugotavljanjem pogojev nianosti pogodbe
iz prej5njega odstavka tega dlena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije

XVII. VARNOSTI{EDOLOdBE

26. ilen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je
predmet te pogodbe, varovali v skladu z zakonom o tajnih podatkih (UPB2, Ur. l. RS, 5t.
5012006,9/10), Zakonom o gospodarskih druZbah (UPB3, Ur. l. RS, 5t. 6512009,83/2009
Odl. US: U-I-165/08-10, Up-t772lOA-t4, Up-379/O9-8) in Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (UPB-1, Ur. l. RS it. 94/2OO7) ter jih ne bosta neupravideno uporabljali v svojo
korist oziroma komercialno izkoriScali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki
niso vkljudene v izvajanje predmeta te pogodbe.

Izvajalec se zaveda, da pri opravljanju svoje dejavnosti iz te pogodbe lahko pride do
narodnikovih varovanih podatkov ali informacij in zato se izvajalec zavezuje, da bo vse

Stran 51 od 53



Izvajalec je dolian o vsem tem pouEiti svoje delavce in jim naloziti, da z vsemi tovrstnimi
podatki, informacijami ali dokumentacuo ravnajo s potrebno skrbnostjo.

Te obveznosti veuajo za izvajalca za aas veljavnosti te pogodbe in po preteku le-te.

XVIII. KON.NE DOLOEBE

27. dlen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, pod pogojem, da
izvajalec predloii zavarovabnje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prenos terjawe iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privoliwijo narodnika, sicer pogodba
o odstopu (cesijska pogodba) nima udinka.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpiieta
pogodbeni stranki.

de katerakoli od pogodbenih dolodb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale
pogodbene doloibe. Neveljavna doloiba se nadomesti z veljavno, ki mora iim bolj ustrezati
namenu, ki ga je ielela doseEi neveljavna doloEba.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta posku5ali vse spore iz te pogodbe reiiti
sporazumno z neposrednimi pogovori med poobla5ienimi predstavniki obeh pogodbenah
strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogod, se dogovorita, da bo o sporih
iz te pogodbe odloEalo stvarno pristojno sodi5ie po sedezu naroEnika po slovenskem pravu.

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

Vrhnika, dne .................., dne

Narodnik:
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Izvajalec:

Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno narotilo 'Projektiranje 

prenove in nadgradnje dela objekta Doma
upokojencev Vrhnika - izbolj5anje bivalnega standarda, 1. faza (sevemi del).

svoje delavce seznanil z dejswom, da tako disciplinsko kot odskodninsko odgovarjajo za
sleherno razkriBe ali drugaano zlorabo naroEnikovih varovanih podatkov ali informacu.

Izvajalec izrecno zagotavlja, da bo vsa dokumentacija, ki jo bo prejel ali bo dana na
vpogled njegovim delavcem, ter vsi ostali podatki, prejeti na kakrienkoli naEin in na
katerikoli podlagi, uporabljeno izkljudno za azvajanje aktivnosti po tej pogodbi in v
nobenem primeru ne bo dovoljen vpogled v le-te tretji osebi, ne bodo fotokopirani ali kako
drugaie iirjeni.



Dom upokojencev Vrhnika
Razpisna dokumentacija za javno narotilo 'Projektiranje prenove in nadgradnje dela objekta Doma

upokojencev Vrhnika - izbolj$anje bivalnega standarda, 1. faza (severni del)(

OBVEZNA PRILOGA POGODBE

IZJAVA PO 14. .LEilU ZAKONA O I]{TEGRITETI IN PREPRE.EVAN'U KORUPCIJE
(ZIntPK) (Uradni list RS, 5t. 69/11-UPB2)11

PREDMET JAVNEGA NAROCILA: Projektiranje prenoye in nadgradnje dela obiekta
Doma upokojencev Vrhnika - izbolj5anje bivalnega standarda, 1. faza (severni
de!)

1. Podatki o ponudniku

Ponudnik (naziv, naslov): .............
Zakoniti zastopnak:
DavEna Stevalka
HatiEna Stevilka:

**Stevilo prilo:enih obrazcev: .............

2. Podatki o udeleibi fiziinih in pravnih oseb v lastna5Wu ponudnika

. (ime. priimek/naziv, naslov/sedei),

. (ime, priimek/naziv, naslov/sedei),

. (ime, priimek/naziv, naslov/sede:),

3. Podatki o udeleibi tihih druibenikov v tastniSWu ponudnika

. (ime, priimek/naziv, naslov/sedel), ....

. (ime, priimek/naziv, naslov/sedeZ), ....

. (ime, priimek/naziv, naslov/sedei),

4. Podatki o povezanih druibah s ponudnikom

. (ime, priimek/naziv, naslov/sedei),
razmerje po ZGD-1)

. (ime, priimek/naziv, naslov/sedei),
razmerje po ZGD-1)

.......... (ime, priimek/naziv, naslov/sedei),
razmerje po ZGD-1)

1

2
3

1

2
3

1

2

3

...,, o/o delel

..... o/o delei
o/o delel

.... o/o delei

.... o/o delei

(medsebojno

(medsebojno

(medsebojno

5. Ponudnik s podpisom jamdi za resnidnost podatkov in izrecno dovoljuje, da naroEnik
lahko za potrebe tega javnega narodila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru,
da ponudnik poda la2no izjavo oziroma navede neresnidne podatke, je pogodba niina.

Kraj in datum: Zis: Podpis zakonitega
zastopnika:

rt V primeru vetjega Stevila subjektov, izpolnite obrazec za vsakega od njih, na prvem listu pa zapi5ite, koliko
obrazcev prilagate,

Stran 53 od 53

o/o deleZ


