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                                                                                                Ljubljana, 21. 6. 2006 
 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije  na podlagi 18. člena Zakona o javnih naročilih 
(Uradni list RS, št. 39/00 in nasl.) vabi ponudnike, da podajo pisno ponudbo v skladu 
z razpisno dokumentacijo za javno naročilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 68/06  
z dne 30. 6. 2006,  po odprtem postopku oddaje javnega naročila za   
 
obnovo fasade in stavbnega pohištva po priloženih restavratorsko 
konservatorskih smernicah in popisu del. 
 
 
Ponudbe morajo biti poslane ali predložene glavni pisarni v zaprtih kuvertah na 
naslov naročnika: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana, 
s pripisom: "NE ODPIRAJTE - PONUDBA ZA RAZPIS ŠT. Su-47/06" Na kuverti 
mora biti napisan polni naslov ponudnika.  
 
Ponudbe morajo prispeti v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije  
najkasneje do  27. 7. 2006 do 9.00 ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, bodo 
izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 
 
Javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 2006 ob 10.00 uri v salonu Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Ustavno sodišče Republike Slovenije  
                                                                          Služba za splošne in finančne zadeve 
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2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 

2.1. Naročnik javnega naročila in pridobitev razpisne dokumentacije 
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana 
Identifikacijska št. za DDV: 96331151 matična št.: 5024234 
 
Ponudbe bo ocenjevala s strani direktorja imenovana komisija. Obvestilo o oddaji 
naročila bo izdal direktor. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od 
razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. 
 
Naročnik bo v primeru neustreznih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si 
skladno s 77. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in nasl.) 
pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 
 
Razpisno dokumentacijo, katere sestavni del so tudi restavratorsko 
konservatorske smernice in popis del, je mogoče pridobiti do roka za oddajo 
ponudb, v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova 
ulica 10, Ljubljana, vsak delovni dan v času uradnih ur od 8.30 do 12.00 ure in v 
sredo od 10.00 do 15.00 ure. Razpisna dokumentacija je brezplačna. 
 
 

2.2. Pravna podlaga  
 
Javno naročilo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) se 
izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in nasl. – v 
nadaljevanju ZJN-1A), Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 78/99 in nasl.), Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl.), 
Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), 
Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in nasl.), Zakonu o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl.), Zakon o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in nasl.), Obligacijskem zakoniku (Uradni list. RS, št. 83/01 
in nasl.), Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in nasl.), 
Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.), Uredbi o enotni 
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni 
list RS, št. 82/98 in nasl.), Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov 
(Uradni list RS, št. 71/99 in nasl.),  Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Pravilniku o vrstah finančnih 
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku 
oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04 in nasl.), Pravilniku o ugotovitvi, 
kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 
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33/04), Navodilu o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o 
izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje 
javnih naročil, in o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13/01), Navodilu o 
postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/01), Pravilniku o enotnih obrazcih 
za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po Zakonu o javnih naročilih 
(Uradni list RS, št. 44/04) in drugih predpisih, ki so vezana na predmet tega javnega 
naročila. 
 
 

2.3. Temeljna pravila poslovanja 
 
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o 
izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse 
vplivanja na delo in odločitve komisije. 
 
V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki 
bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka 
veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da 
pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka 
ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali 
spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 

 
3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
 

3.1. Predmet 
 
Predmet javnega naročila je obnova fasade in stavbnega pohištva po predloženih 
restavratorsko konservatorskih smernicah in popisu del. 
 
V skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in nasl.) si 
naročnik pridržuje možnost oddaje naročila po postopku brez predhodne objave pod 
zakonsko določenimi pogoji.   
 
 

3.2. Tehnične zahteve  
 
Palača Ustavnega sodišča, imenovana tudi Plečnikova palača, je bila sezidana leta 
1882 v renesančnem slogu z močno izstopajočo rustiko v pritličju. Njeno 
rekonstrukcijo za potrebe Zbornice za trgovino, obrt in industrijo je v letih 1925–1927 
na podlagi idej in skic arhitekta Jožeta Plečnika ter pod njegovim nadzorom  
načrtoval in izvedel njegov asistent France Tomažič. Fasada je bogato členjena v 
rustikalni obdelavi pritličja, okenskih okvirjih za balustradami, vlečenih profilacijah in 
dekorju. Zadnjič je bila  obnovljena leta 1991.  
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Stavba je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pod evidenčno številko 
8812 Ljubljana – Palača Beethovnova 10 in razglašena za arhitekturni spomenik z 
Odlokom o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine 
Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 
60/93) in je hkrati del mestnega jedra Ljubljane, ki je ovrednoteno kot naselbinska 
dediščina in vpisano v Register nepremične dediščine pod številko 8808 Ljubljana – 
Območje Tomšičeve ulice med Župančičevo in Slovensko cesto.  
 
 

3.2.1. Projektna dokumentacija, ki jo izvajalec pridobi od naročnika 
 
       a) posnetek obstoječega stanja, 
       b) projekt konservatorsko restavratorskih posegov na fasadah, ki ga je izdelal  
           Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije dne 15. 6. 2006, 
       c) projektantski popis del s pred izmerami. 
 
 

3.2.2. Dovoljenja, ki jih izvajalec pridobi od naročnika 
 
       a) lokacijska informacija, 
       b) spomeniškovarstveno soglasje, 
       c) prijava gradbišča. 
 
 

3.2.3. Dovoljenja, ki jih mora pridobiti izvajalec  
 
        a) izdelava varnostnega načrta, 
       b) program ukrepov o zagotavljanju varnosti in zdravja na delovišču, 
       c) izdelava elaborata začasne prometne ureditve na javni prometni površini MOL  
           in plačilo občinske takse. 
 
 

3.2.4. Sanacijski gradbeni proizvodi in barve 
 
Ponudnik mora za izbrane materiale predložiti tehnično dokumentacijo in dokazila o 
ustreznosti. 
 

3.2.5. Ogled lokacije  
 
Ogled lokacije bo organiziran dne 11. 7. 2006 ob 9.00 uri (natančnejša navodila so v 
točki 4.1.2. razpisne dokumentacije). Po ogledu lokacije bo naročnik predstavniku 
vsakega potencialnega ponudnika potrdil opravljen ogled. Original potrdilo o ogledu 
lokacije, potrjeno s strani naročnika, mora ponudnik predložiti v svoji ponudbi 
(obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije). 
 
POTRJEN OGLED LOKACIJE JE POGOJ ZA ODDAJO PRAVILNE PONUDBE! 
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3.2.6. Enotne cene  
 
Pojem "enotne cene", ki jih mora zagotavljati ponudnik-izvajalec obsega naslednje:  
 
1. Izvajalec je dolžan izvesti dela, ki presegajo kumulativno pogodbeno vrednost do 
15 % po ponudbenih oziroma pogodbenih cenah. 
 
2. Ponudba za izvajanje del mora vsebovati vsa dela po predloženi projektni 
dokumentaciji in razpisnih pogojih. Izvajalec mora posebej opozoriti naročnika na 
morebitna potrebna dela, ki niso zajeta v popisih ali na morebitne druge 
pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, zlasti pa naročniku zagotavlja: 
− da bodo opravljena vsa potrebna dela po razpisnih pogojih, projektni 

dokumentaciji v vseh njenih delih ter navodilih strokovnih institucij, do popolne 
funkcionalnosti, vse v okviru pogodbene cene, 

− da obsega enotna cena vsa predhodna, pomožna in zaključna dela za izvedbo 
posamezne pozicije del, 

− da obsega ponudbena cena vse stroške organizacije delovišča, vključno s stroški 
taks in nadomestil ipd., 

− da obsega enotna cena tudi potrebna vmesna in končno čiščenje prostorov, 
vključno s čiščenjem okolice med in po končanih delih. 

 
3. Pri oblikovanju enotnih cen v ponudbi in višine urne postavke mora  ponudnik 

računati še naslednje stroške: 
− vse stroške, ki nastanejo v zvezi ali s pripravljalnimi deli, 
− stroške nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montaže 

ter prevoza, raztovarjanja in skladiščenja na objektu, horizontalnega in 
vertikalnega transporta na objektu (ne glede na težo), 

− stroške zgraditve, vzdrževanja in čiščenja začasnih internih poti na delovišču ter 
javnih in drugih poti izven delovišča, ki bi jih onesnažil  s svojimi vozili sam ali 
njegovi podizvajalci, 

− stroške izdelave, uporabe in odstranitve vseh  delovnih in zaščitnih odrov razen 
fasadnih odrov, 

− stroške zaključnih del na objektu s strani izvajalca in njegovih podizvajalcev, 
− stroške priklopov dobavljenih in montiranih elementov na električno, vodovodno in  
      kanalizacijsko napeljavo, 
− stroške vzpostavitve uporabljenih površin v prvotno stanje, vključno s stroški 

odvoza odvečnega materiala, pomožnih objektov ipd., 
− stroške prometnih zapor, čuvanja delovišča, 
− stroške zavarovanja objekta, delavcev in materiala na delovišču v času izvajanja 

del od začetka do primopredaje objekta; zavarovanje mora biti izvršeno pri 
pooblaščenem zavarovalnem  zavodu; izvajalec mora kopijo police dostaviti 
naročniku; zavarovanje mora biti sklenjeno za vrednost izvajanih del in za škodo, 
ki bi jo lahko povzročil na objektu in opremi v njem ter sosednjih objektih, 

− stroške energentov in vse ostale stroške izvajanja del, 
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− vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, kot tudi  
     drugih predpisanih ukrepov, 
− stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za materiale vgrajene v 

objekt, garancije, ateste in ostale zahtevane ateste, meritve pooblaščenih 
institucij, potrebnih za uspešno primopredajo izvedenih del,  

− stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na objektu in okolici, komunalnih 
in drugih vodih in sosednjih objektih. 

 
4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
 

4.1. Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije 
 
 

4.1.1. Pojasnila k razpisni dokumentaciji  
 
Ponudnik lahko zahteva pojasnila k razpisni dokumentaciji le v pisni ali elektronski 
obliki in sicer samo na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, 
najkasneje do 5 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, na faks št. 01/ 477 65 
00 ali elektronski naslov: info@us-rs.si
 
Na vprašanja, ki ne bodo postavljena na predpisanem obrazcu, naročnik ne bo 
odgovarjal.  
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije predstavljajo 
sestavni del razpisne dokumentacije in bodo tudi nemudoma brezplačno 
posredovane v pisni obliki tistim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo, na 
enak način kot pojasnila o razpisni dokumentaciji (glej prvi odstavek te točke).  
 
Vprašanja in odgovori ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo 
objavljeni na spletni strani: http://www.us-rs.si/ (rubrika "Natečaji in razpisi). 
 
 

4.1.2. Referenčna lista ponudnika na spomeniškovarstvenih objektih  
Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del (izdelava ali 
obnova fasad) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, in sicer tri gradnje nad 
30.000.000 SIT z DDV, kar bo izkazal s podpisanim in izpolnjenim obrazcem. 
 
Gradbena dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki ima reference na spomeniškovarstvenih 
objektih in bo dokazal sposobnost uporabe materialov (paropropustni ometi in beleži, 
ki imajo sorodne lastnosti kot originalni materiali, priporoča se uporaba prvotnih 
materialov – klasičnih apnenih ometov in beležev) ter rekonstrukcije dekorativnega 
ometa in popravila profilacije v ometu, kar spada med zahtevna zidarska dela. 
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Reference na spomeniškovarstvenih objektih bo potrdil Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, pristojna območna enota.  
 
 

4.1.3. Ogled lokacije 
 
Ogled lokacije bo organiziran na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije na  
 
Beethovnovi ulici 10, v Ljubljani  dne 11. 7. 2006 , ob 09.00 uri. Ponudniki se zberejo 
pred glavnim vhodom Ustavnega sodišča na Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani. 
 
POTRJEN OGLED LOKACIJE JE POGOJ ZA ODDAJO PRAVILNE PONUDBE. 
 
Ponudniki naj se za ogled prijavijo na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
faks št.: 01/ 477 65 00 ali  elektronski naslovl: info@us-rs.si s pripisom Ogled lokacije 
za obnovo fasade in stavbnega pohištva najkasneje do 10. 7. 2006 do 12.00 ure. 

 
 
4.1.4. Jezik 
 

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. 
 
 

4.1.5. Označevanje in zaupnost podatkov 
 
Strani v ponudbeni dokumentaciji morajo biti oštevilčene z zaporednimi 
številkami, žigosane in parafirane ter povezane na način, ki onemogoča 
dodajanje oz. menjavo strani (vrvica, spirala…). V nasprotnem primeru bo 
ponudba izločena.  
 
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo 
vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti 
v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti 
odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
 
Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti 
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne 
podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki 
bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem 
napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo 
določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti 
vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. 
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Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj 
navedeno. 
 
Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo 
naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, 
da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se 
podpiše.  
 
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v 
celoti zavrne. 
 
 

4.1.6. Vsebina ponudbe 
 
Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v 
celoti. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena. 
 
Ponudba mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce (priloge) in zahtevane 
dokumente (točka 4.2). 
 
 

4.1.7. Samo ena ponudba od vsakega ponudnika 
 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno 
ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe 
bodo kot nepravilne izločene. 
 
 

4.1.8. Veljavnost ponudb 
 
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj še 90 dni po poteku skrajnega roka za 
sprejemanje ponudb.  Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo 
izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas 
veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika in odgovori 
ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od 
ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen 
podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo. 
 
 

4.1.9. Kakovost del in izdelkov 
 
Vsa dela se morajo izvajati pravilno, strokovno, solidno in kvalitetno po pravilih 
stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 
standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili, normativi, navodili 
odgovornega konservatorja in določili razpisne dokumentacije. Pogodbena dela se 
morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci. 
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Če se v garancijskem roku pojavi napaka, mora ponudnik-izvajalec pristopiti k 
odpravljanju na svoje stroške najkasneje v roku 10 (deset) dni od dneva, ko prejme 
obvestilo o nastali napaki. V kolikor je rok za rešitev reklamacije, ki ga ponudnik 
določi v ponudbi, daljši od zahtevanega se šteje, da ponudba ne izpolnjuje v celoti 
vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je takšna ponudba nepravilna. V primeru 
kjer gre za napako, ki lahko povzroči škodo na objektu, pa je treba pristopiti k odpravi 
napake takoj. 
 
Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške 
izvajalca naroči odpravo napake pri drugemu izvajalcu. Naročnik v takem primeru 
zaračuna izvajalcu vse  stroške odprave napake v višini 10% vrednosti izvršenih del, 
zaradi stroškov organizacije odprave pomanjkljivosti, celotne stroške pa poravna iz 
garancije za odpravo napak v garancijski dobi.  
 
 

4.1.10. Izročitev in prevzem izvedenih del  
 
Izvajalec po zaključku vseh pogodbenih del,  predloži naročniku izjavo, da so vsa 
pogodbena dela izvedena in da bo vse ugotovljene pomanjkljivosti odpravil v 
določenem roku do 30 (trideset) dni od dneva predložitve izjave. V primeru, da 
izvajalec ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, ima naročnik pravico naročiti dela 
pri drugem izvajalcu na njegov račun oziroma unovčiti garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih del. 
 
Kvalitetni in količinski pregled izvedenih pogodbenih del opravi nadzornik naročnika 
in izvajalca najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po prejemu pisnega obvestila izvajalca 
o izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. O eventualnih pomanjkljivostih se sestavi 
poseben zapisnik.  
 
Prevzem in izročitev opravljenih del (primopredaja) se izvrši takoj po odpravi 
morebitnih pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem ali kvalitetnem in 
količinskem pregledu. O prevzemu in izročitvi opravljenih del se sestavi primopredajni 
zapisnik. 
 
 

4.1.11. Variantna ponudba 
 
Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.  
 
 

4.1.12. Skupna ponudba 
 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo navesti 
ponudnika, ki je nosilec ponudbe. Ponudnik, ki je nosilec ponudbe, je dolžan 
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izstaviti vse zahtevane bančne garancije pod pogoji, navedenimi v tej razpisni 
dokumentaciji. 
 
Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo za vse ponudnike skupaj. Vsak posamezni 
ponudnik mora predložiti vsa zahtevana dokazila in upoštevati vse navedene 
pogoje iz te razpisne dokumentacije, kakor veljajo za vodilnega ponudnika. 
 
V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pogodbo o skupni 
izvedbi naročila, v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost 
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki 
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo osebe, ki 
bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. 
 
 

4.2. Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji 
 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse spodaj navedene dokumente, ki 
morajo biti razvrščeni po naslednjem vrstnem redu: 
 

4.2.1. Podatki o ponudniku in ponudbi 
 
Obrazec je na strani 23. 
 

4.2.2. Kazalo z navedbo vsebine ponudbene dokumentacije 
 

4.2.3. Obrazec ponudbe, ki mora vsebovati: 
 
Cene  
 
Cene v ponudbi morajo biti izražene v slovenskih tolarjih in morajo vključevati vse 
elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste. 
 
Ponudnik mora podati strukturo cene za izvedbo razpisanih del, kakor je določeno v 
obrazcu ponudbenega predračuna. 
 
V primeru, da ponudnik daje popust na ponujena dela, mora le-tega navesti v 
ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne 
bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni 
ceni, se ne bodo upoštevali. 
 
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem 
ponudbenega predračuna. V kolikor davek na dodano vrednost ne bo prikazan 
posebej, se šteje, da je ponudba nepopolna.   
 
Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do končanja vseh pogodbenih del. 
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Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene nenormalno nizke cene glede na 
razmere na trgu (4. člen Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, 
neprimerno ali nesprejemljivo), bo naročnik zahteval pisno podrobno obrazložitev 
vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč 
prejete obrazložitve, preveril. Če ponudnik ne bo mogel zadovoljivo pojasniti razlogov 
za take cene, bo naročnik ponudbo štel za nesprejemljivo.  
 
Plačilni pogoji: 
Naročnik bo plačal izvedena dela na osnovi začasnih situacij in sicer do 85 % 
pogodbene vrednosti del, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih 
del, ki jih bo potrdil nadzornik. Rok plačila je 60. dan od uradnega prejema potrjene 
situacije. Preostalo razliko do obračunske vrednosti pogodbenih del - na osnovi 
končne situacije, ki jo bo izvajalec izstavil po primopredaji izvršenih del, nadzornik pa 
potrdil najpozneje v 5 dneh - bo naročnik plačal 60. dan od uradnega prejema 
potrjene situacije. 
V primeru, da bo rok izvedbe krajši od 60 dni, se lahko izvajalec in naročnik 
dogovorita, da se vsa dela plačajo po končnem obračunu – računu in sicer 30. dan 
po uradnem prejemu računa. 

 
Rok izvedbe:  
Vsa dela morajo biti končana najkasneje do 27. 10. 2006, ponudnik pa lahko ponudi 
tudi krajši rok izvedbe. Kolikor je rok izvedbe daljši od zahtevanega, se šteje, da 
ponudba ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in je zato 
nepravilna.  
 
Roke dokončanja posameznih faz mora ponudnik prikazati v terminskem planu. 
 
Obrazec je na strani 24. 
 

     4.2.4.  Predračun 
 
Obrazec je na strani 25 do 44. 
 

     4.2.5.  Obrazec izjave o sprejemu pogojev javnega naročila 
 
Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje javnega naročila, podpisana s strani 
ponudnikovega zastopnika ali prokurista. 
 
Obrazec je na strani 45. 
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     4.2.6.  Obrazec izjave za podizvajalca oziroma partnerja 
 
Obrazec izjave, da podizvajalec oziroma partner sprejema pogoje javnega naročila, 
podpisana s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista (le v primeru, da 
ponudnik nastopa s podizvajalci oziroma partnerji). 
Obrazec je na strani 46. 

 
      4.2.7.  Obvezni dokumenti za udeležbo po 42. členu ZJN – 1A 

 
Dokumenti morajo biti obvezno zloženi po naslednjem vrstnem redu: 
 
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da 

je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetnik mora 
predložiti priglasitveni list DURS.  

2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik 
dokazuje, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega 
zakona dovoljenje potrebno. V primeru, da to dovoljenje ni potrebno, mora 
ponudnik priložiti lastno izjavo z obrazložitvijo, da posebno dovoljenje ni potrebno.  

3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo 
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna 
sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je 
predmet javnega naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je dostopen v 
elektronski obliki na spletni strani ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v 
rubriki elektronsko poslovanje - obrazci in navodila – potrdilo iz kazenske 
evidence za pravne osebe –  oz. za fizične, če je ponudnik s.p.). Potrdilo ne sme 
biti starejše od treh mesecev od dneva oddaje ponudbe. 

4. Bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega računa; dokument na dan odpiranja ponudb ne 
sme biti starejši od treh mesecev od dneva oddaje ponudbe.  

5. Če ponudnik nastopa s podizvajalci oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo s 
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju, v kateri je opredeljena 
odgovornost posameznih sodelujočih, območja in področja in obseg storitev, ki jih 
opravlja posamezni sodelujoči, za izvedbo posla. 

 
ČE PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI OZIROMA PARTNERJI, MORAJO  
VSE ZGORAJ ZAHTEVANE DOKUMENTE OD TOČKE 1 DO 4  (razen točke 5) 
PRILOŽITI TUDI PODIZVAJALCI OZIROMA PARTNERJI! 
 
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne 
dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudniki predložijo zgoraj 
zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij. V primeru, da država tega ponudnika 
ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko 
in materialno odgovornostjo (so lahko tudi fotokopije). 
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Dokumenti, ki jih izdajajo različni pristojni organi, so lahko tudi fotokopije. V tem 
primeru mora ponudnik na fotokopijo napisati, da potrjuje resničnost navedenih 
podatkov in to izjavo na fotokopiji potrditi s svojim žigom in podpisom. V 
primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, ga mora ponudnik 
prinesti na vpogled.  
 
Vsi zahtevani dokumenti morajo izkazovati zadnje dejansko stanje ponudnika (razen 
pod točko 4.). Dokumenti, ki jih izdajajo različni pristojni organi, so lahko napisani v 
jeziku države, ki tak dokument izda.  
 

4.2.8.  Obrazec izjave ponudnika 
 
Obrazec izjave, v kateri ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja 
da: 

- je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima zadostne tehnične zmogljivosti, 
izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti prevzeto naročilo, 

- mu predpisi ne prepovedujejo sklenitve pogodbe,  
- mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna 

odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet 
javnega naročila, 

- je poravnal vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi države, 
kjer ima sedež in če ima sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse zapadle 
poslovne obveznosti, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji, 

- njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno, 
- ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije in da ni v sodnem 

postopku z Republiko Slovenijo, 
- se v primeru sklenitve pogodbe kot izvajalec del zavezuje kot prevzemnik 

javnega naročila odstopil terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, 
podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev 
blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del, 

- se v primeru sklenitve pogodbe kot izvajalec del zavezuje za poplačilo 
njihovih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem enake 
roke plačil, kot so določeni v pogodbah o prevzemu del z naročniki del iz 
izvajanja del za oddana naročila, 

- se v primeru sklenitve pogodbe kot izvajalec del zavezuje priznati in 
obračunati ter plačati dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem 
del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude 
pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za 
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov. 

 
Obrazec izjave mora biti  podpisan s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. 
Obrazec je na strani 47. 
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4.2.9.  Obrazec izjave partnerja oz. podizvajalca 
 
Obrazec izjave, v kateri partner oziroma podizvajalec pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja da: 

- je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima zadostne tehnične zmogljivosti, 
izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti prevzeto naročilo, 

- mu predpisi ne prepovedujejo sklenitve pogodbe,  
- mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna 

odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet 
javnega naročila, 

- je poravnal vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi države, 
kjer ima sedež in če ima sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse zapadle 
poslovne obveznosti, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji, 

- njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno, 
- ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije in da ni v sodnem 

postopku z Republiko Slovenijo. 
 
Obrazec izjave mora biti  podpisan s strani partnerjevega oziroma podizvajalčevega 
zastopnika ali prokurista. 
Obrazec je na strani 49. 
 

4.2.10. Vzorec pogodbe 
 
Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani 
ponudnikovega zastopnika ali prokurista. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik 
potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da z njo soglaša. 
  
V kolikor ponudnik nastopa s partnerjem oz. podizvajalcem, mora biti vzorec 
pogodbe na enak način  parafiran in žigosan s strani partnerjevega oz. 
podizvajalčevega zastopnika ali prokurista. 
 
Vzorec pogodbe je na strani 50 do 61. 
 

4.2.11. Garancija za resnost ponudbe  
 
Garancija za resnost ponudbe (izdana s strani banke), brezpogojna in nepreklicna ter 
plačljiva na prvi poziv, veljavna še najmanj 90 dni od skrajnega roka za sprejemanje 
ponudb v višini  10% predračunske vrednosti z DDV. V tem roku mora ponudnik 
skleniti pogodbo z naročnikom, najkasneje v 10-ih dneh po podpisu pogodbe pa 
izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ko naročnik prejme 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, preneha veljati garancija za 
resnost ponudbe. 
Obrazec je na strani 62. 
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4.2.12. Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 

 
Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala nepreklicno  garancijo na prvi 
poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z 
DDV. 
Izvajalec mora namreč najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe predložiti 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene 
vrednosti z DDV. Garancija mora veljati do končane primopredaje del, to je 30 dni po 
roku za dokončanje del. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu 
ustrezno podaljšati veljavnost garancije. 
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec 
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in roku. Garancijo unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do 
podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh 
obveznosti ne poravna. 
Obrazec je na strani 64. 
 

4.2.13. Izjava o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem 
roku 

 
Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo izdala nepreklicno  garancijo na prvi 
poziv za odpravo napak v garancijskem roku v višini  10 % vrednosti posla z DDV.  
Izvajalec mora izročiti naročniku ob primopredaji garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 10 % vrednosti posla z DDV, za katerega se daje. Brez 
predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija mora veljati še 30 dni po 
poteku garancijskega roka. Garancijo uporablja naročnik kot jamstvo za vestno 
izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor 
se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja 
garancije. 
Obrazec je na strani 65. 
 

4.2.14. Referenčna lista ponudnika na spomeniškovarstvenih objektih 
Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del (izdelava ali 
obnova fasad) na spomeniškovarstvenih objektih v zadnjih petih letih pred oddajo 
ponudbe, in sicer tri gradnje nad 30.000.000 SIT z DDV, kar bo izkazal s podpisanim 
in izpolnjenim obrazcem. 
 
Gradbena dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki ima reference na spomeniškovarstvenih 
objektih. Reference na spomeniškovarstvenih objektih bo potrdil Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, pristojna območna enota. 
Obrazec je na strani 66. 
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4.2.15. Izjava o razpolaganju z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi 
kapacitetami 

 
Obrazec je na strani 68. 

 
4.2.16 Izjava o zagotavljanju skrajnega roka izvedbe 

 
Obrazec je na strani 69. 

 
4.2.17. Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev 

 
Obrazec je na strani 70. 

 
4.2.18. Izjava o ponujeni garancijski dobi 

 
Ponudnik mora zagotoviti garancijo za vsa opravljena in prevzeta dela po tej pogodbi 
(tudi za dela podizvajalcev), garancijska doba pri obnovi fasade je 10 let pri obnovi 
stavbnega pohištva pa 36 mesecev. Garancijski rok začne teči od datuma podpisa 
končnega primopredajnega zapisnika. 
Obrazec je na strani 71. 
 

4.2.19. Izjava o prilagajanju potrebam naročnika  
 
Obrazec je na strani 72. 

 
4.2.20. Potrjen obrazec »Potrdilo o ogledu lokacije« 

 
Obrazec je na strani 73. 
 
Vsebina ponudbe je določena z razpisno dokumentacijo. V kolikor bo ponudba 
vsebovala pogoje ali zahteve, ki niso definirani z razpisno dokumentacijo in so 
po presoji naročnika nesprejemljivi, bo takšna ponudba izločena. 
 
Kolikor ponudbena dokumentacija ne upošteva vseh pogojev, navedenih v 
razpisni dokumentaciji, je ponudba nepravilna.  
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5. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA  
 
Kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo. Pri posameznem merilu je mogoče doseči naslednje število 
točk: 
 
− cena                                   85 % do 85 točk 
− rok izvedbe  10 %  do 10 točk 
− garancijski rok na izvedbo       5 % do    5 točk 
 
Največje možno število točk je 100.  
 
Obrazložitev meril: 
 
- cena: do 85 točk za najcenejšo ponudbo, ostali sorazmerno manj po formuli 
 

kŠteviloToč
enacenaPonudb
mcenaMinimu

=×85  

 
- rok izvedbe: do 10 točk za najkrajši rok izvedbe. Ocenjeval se bo rok izvedbe, ki je 
krajši od zahtevanega. Glede na ponujeni rok izvedbe, bo ponudnik prejel naslednje 
točke: 
 
- če ponudi za 14 dni krajši rok izvedbe oziroma rok izvedbe 60 dni = 10 točk 
- če ponudi za 7 dni krajši rok izvedbe = 7 točk 
- če ponudi rok izvedbe 27. 10. 2006 = 0 točk 
 
- garancijski rok na izvedbo: do 5 točk za najdaljši garancijski rok  
 
Ocenjeval se bo garancijski rok, ki je daljši od zahtevanega. Glede na ponujen 
garancijski rok, bo ponudnik prejel naslednje točke: 
- obnova fasade 20 let, obnova stavbnega pohištva 66 mesecev = 5 točk 
- obnova fasade 18 let, obnova stavbnega pohištva 60 mesecev = 4 točke 
- obnova fasade 16 let, obnova stavbnega pohištva 54 mesecev = 3 točke 
- obnova fasade 14 let, obnova stavbnega pohištva 48 mesecev = 2 točki 
- obnova fasade 12 let, obnova stavbnega pohištva 42 mesecev = 1 točka 
- obnova fasade 10 let, obnova stavbnega pohištva 36 mesecev = 0 točk 
 
Najugodnejši je ponudnik, ki zbere najvišje število točk. 
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6. MOŽNOST REVIZIJE 
 

6.1. Pravna podlaga in roki za vložitev  
 
V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja lahko zahtevek za 
revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila 
ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. V primeru, če je bil ali 
bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za 
revizijo tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije ali urad, pristojen za 
varstvo konkurence. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata 
drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset 
dni od prejema obvestila o oddaji naročila.  Revizija postopkov oddaje javnih naročil 
se izvaja po Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, postopkovne določbe 
Zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če Zakon o reviziji 
postopkov javnega naročanja ne določa drugače. 
 
 

6.2. Način vložitve revizije 
 

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo 
pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 
Ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s 
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj 
mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: 
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
2. naziv naročnika, 
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 
4. kršitve, 
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega  
    naročanja. 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri 
ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 200.000,00 SIT, če je zahtevek za 
revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. Račun Ministrstva za 
finance, na katerega se vplača taksa je  01100-1000358802. 
Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel. 
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7. OBRAZCI 
 
 
Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi. 
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Podatki o ponudniku in ponudbi 
 
Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih 
glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal 
tudi po dosegljivih elektronskih bazah.  
 
OBVEZNO VNESTI VSE ZAHTEVANE PODATKE! 
 
 
ŠTEVILKA PONUDBE  
Firma oz. ime ponudnika (dolgi 
naziv): 
 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika:  
Matična številka:  
Davčna številka:  
Številka transakcijskega računa:  
Banka in naslov banke:  
Poln naslov ponudnika:  
Kontaktna oseba (odgovorna za 
tolmačenje ponudbe): 

 

Telefon:   
Telefaks:  
Mobilni telefon:  
E-pošta:  
Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe: 
 

 

Odgovorni vodja del:  
Vodja gradbišča:  
Delovodja:  
Osebe, pristojne za tolmačenje 
ponudbe: 

 

Skrbnik pogodbe:  
 
 

 Kraj in datum:  Žig: Podpis zastopnika 

   oz. prokurista: 
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Obrazec Ponudba  
 
Prenova fasade in stavbnega pohištva 
 
 
 
Št. 

 
Opis postavke 

 
Vrednost  v SIT 
 

 
01 

 
Vrednost celotne razpisane storitve – 
izvedba del po enotni ceni 
 

 

 
02 

 
Popust v višini _______ % oziroma znesek 
 

 

 
03 

 
SKUPAJ NETO SIT BREZ DDV 
 

 

 
04 

 
20% DDV 
 

 

 
05 

 
KONČNA SKUPNA PONUDBENA  
CENA Z DDV 
 

 

 
ROK IZVEDBE: ______________ (najdlje do 27. 10. 2006) 
 
GARANCIJSKI ROK NA IZVEDBO: 
- obnova fasade ______________ (najmanj 10 let) 
- obnova stavbnega pohištva ______________ (najmanj 36 mesecev) 
 
ROK ZA REŠEVANJE REKLAMACIJ: ________________ (največ 10 dni) 
 
 
 
 
 Kraj in datum:  Žig: Podpis zastopnika 

   oz. prokurista: 
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Predračun         
 
      
      
      
      
      
      
 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI  
       
      
      
      
      
 SKUPNA REKAPITULACIJA DEL     
      
      
I. ULIČNI FASADI    
      
II. NOTRANJI FASADI    
      
 SKUPAJ        
      
 DDV v višini 20 %    
      
 SKUPAJ Z DDV       
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I. ULIČNI FASADI   
    
A PRIPRAVLJALNA DELA m.e. količina cena na enoto znesek
    
1. Pridobitev dovoljenja za začasno delno 

zaporo ceste in pločnika Beethovnove in 
Tomšičeve ulice vključno s plačilom vseh 
stroškov, vključno s plačilom komunalne 
takse za uporabo javnih površin za 
kvadraturo skladno z organizacijo 
gradbišča in za oder ter za dobo po 
pogodbenem terminskem planu (oboje 
pripravi izvajalec), v ceni upoštevati tudi 
stroške za objavo delne zapore ter strošek 
za nadzor zapore s strani KPL d.d. med 
gradnjo, vse komplet, v kolikor izvajalec 
predvidi uporabo javnih površin tudi za 
izvajanje drugih del na objektu, v primeru 
fazne izvedbe, mora strošek predvideti v 
tej postavki 

kpl 1,00  
    
2. Postavitev, amortizacija ter odstranitev 

prometne signalizacije za delno zaporo 
skladno z dovoljenjem, zaporo postavi 
pooblaščeno podjetje – JAVNA 
RAZSVETLJAVA,  d.d. kpl 1,00  

    
3. Postavitev gradbiščnih tabel, izdelava 

lovilnega odra, zaščita pločnika, izdelava 
gradbiščne deponije, izvedba gradbiščnih 
priključkov, kompletna priprava gradbišča 
za vsa predvidena dela kpl 1,00  

    
B.  ZIDARSKA IN SLIKOPLESKARSKA 

DELA   
    
1. Demontaža vseh elementov na fasadi kot 

so hišne številke, ulične table, reklamni 
napisi, drog za zastave ter ostalo z 
začasnim deponiranjem na gradbiščni 
deponiji kpl 1,00  

    
2. Postavitev, amortizacija, čiščenje ter 

demontaža fasadnega odra višine do 15 m 
vključno z izvedbo dostopa na oder, 
konzolnih razširitev, sidranjem ter dobavo 
in montažo zaščitne tkanine (jute)  m2 928,80  
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3. Zaščita oken in vrat med izvajanjem 
gradbenih in obrtniških del m2 166,10  

    
4. Demontaža vseh okenskih polic in polic  

na vencih vključno z demontažo podložne 
pločevine z odnosom na gradbiščno 
deponijo m1 181,60  

    
5. Obnova ravnih ometov objekta po 

naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra O ZJ-1   

5a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

m2 514,40  
5b. Odbijanje obstoječih fasadnih ometov  

(40 %) do opečne ali kamnite podlage ter 
odstranitev vseh neustreznih cementnih 
plomb z odnosom materiala na gradbiščno 
deponijo m2 205,80  

5c. Pranje in čiščenje površin pred izvedbo 
obrizga m2 205,80  

5d. Izdelava grobih fasadnih ometov na 
opečnih ali kamnitih zidovih s predhodnim 
obrizgom, v ceni zajeti uporabo apnenih 
ometov, uporaba cementa je prepovedana, 
uporabi se gašeno apno v kombinaciji s 
peskom po potrjeni recepturi 
konservatorskega nadzora ali ekvivalentne 
materiale proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno m2 205,80  

5e. Izdelava premaza na obstoječih grobih 
ometih kot priprava podlage za nove 
omete po potrjeni recepturi 
konservatorskega nadzora ali ekvivalentne 
materiale proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno 

m2 308,60  
5f. Izdelava finih fasadnih ometov, v ceni 

zajeti uporabo apnenih ometov, uporaba 
cementa je prepovedana, uporabi se 
gašeno apno v kombinaciji s peskom po 
potrjeni recepturi konservatorskega 
nadzora ali ekvivalentne materiale 
proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno 

m2 514,40  
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5g. Pleskanje fasadnih ravnih površin s 
silikonsko barvo v tonu po potrditvi 
konservatorskega nadzora ter s 
predhodnim nanosom emulzije, ravni deli, 
brez dodatkov m2 514,40  

    
6. Dolbljenje utorov 5x5 cm za podometno 

vgraditev obstoječih elektroinstalacij 
vključno z odnosom materiala na 
gradbiščno deponijo ter krpanje utorov z 
grobo apneno malto m1 60,00  

    
7. Obnova kasetiranih ometov objekta v 

pritličju po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra 
O ZJ-2   

7a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije, obračunava se 
površina fasade brez dodatka za kasete 

m2 317,50  
7b. Odbijanje obstoječih fasadnih ometov (40 

%) do opečne ali kamnite podlage ter 
odstranitev vseh neustreznih cementnih 
plomb z odnosom materiala na gradbiščno 
deponijo m2 127,00  

7c. Pranje in čiščenje površin pred izvedbo 
obrizga m2 127,00  

7d. Izdelava grobih fasadnih kasetiranih 
ometov na opečnih ali kamnitih zidovih s 
predhodnim obrizgom, v ceni zajeti 
uporabo apnenih ometov, uporaba 
cementa je prepovedana, uporabi se 
gašeno apno v kombinaciji s peskom po 
potrjeni recepturi konservatorskega 
nadzora ali ekvivalentne materiale 
proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno, obračunava se površina 
fasade brez dodatka za kasete m2 63,50  
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7e. Izdelava grobih fasadnih kasetiranih 
ometov na opečnih ali kamnitih zidovih - 
COKEL OBJEKTA, s predhodnim 
obrizgom, v ceni zajeti uporabo apnenih 
SUŠILNIH ometov, uporaba cementa je 
prepovedana, uporabi se gašeno apno v 
kombinaciji s peskom po potrjeni recepturi 
konservatorskega nadzora ali ekvivalentne 
materiale proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno, obračunava se površina 
fasade brez dodatka za kasete m2 63,50  

7f. Izdelava premaza na obstoječih grobih 
ometih kot priprava podlage za nove 
omete po potrjeni recepturi 
konservatorskega nadzora ali ekvivalentne 
materiale proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno, obračunava se površina 
fasade brez dodatka za kasete 

m2 190,50  
7g. Izdelava finih fasadnih ometov na kasetah, 

v ceni zajeti uporabo apnenih ometov, 
uporaba cementa je prepovedana, uporabi 
se gašeno apno v kombinaciji s peskom po 
potrjeni recepturi konservatorskega 
nadzora ali ekvivalentne materiale 
proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno, obračunava se površina 
fasade brez dodatka za kasete m2 254,00  

7h. Izdelava finih fasadnih ometov na kasetah 
COKLA OBJEKTA, v ceni zajeti uporabo 
apnenih SUŠILNIH ometov, uporaba 
cementa je prepovedana, uporabi se 
gašeno apno v kombinaciji s peskom po 
potrjeni recepturi konservatorskega 
nadzora ali ekvivalentne materiale 
proizvajalca kot npr. ROEFIX ali 
enakovredno, obračunava se površina 
fasade brez dodatka za kasete 

m2 63,50  
7i. Pleskanje fasadnih ravnih površin s 

silikonsko barvo v tonu po potrditvi 
konservatorskega nadzora ter s 
predhodnim nanosom emulzije, kasete, 
upošteva se dodatek 1,3 m2 412,80  

    
8. Nakladanje in odvoz odpadnega in 

rušitvenega materiala na trajno deponijo s 
plačilom takse m3 30,00  

    
9. Sprotno in finalno čiščenje po dokončanih 

delih ter ureditev površin na področju 
odrov in gradbiščnih deponij v prvotno 
stanje pavšal 1,00  
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C. KLEPARSKA DELA   
    
1. Demontaža obstoječih odtočnih cevi, 

montaža na zunanji del fasadnega odra za 
celotno dobo gradnje, demontaža z odra 
ter montaža na prvotno lokacijo po 
dokončanju zidarskih in pleskarskih del, 
vključno z dobavo pritrdilnega materiala ter 
popravilom poškodb na ceveh, v kolikor 
izvajalec poškoduje cevi jim mora 
zamenjati z novimi na lastne stroške 

m1 43,50  
    
2. Izdelava in montaža police na oknih v II. 

nadstropju, iz cinkotit pločevine debeline 
0,6 mm, razvite širine do 30 cm, vključno s 
podložno pločevino m1 20,80  

    
3. Izdelava in montaža obrobe nad zatrepih v 

I. nadstropju, trikotni in polkrožni, iz cinkotit 
pločevine debeline 0,6 mm, razvite širine 
do 35 cm, vključno s podložno pločevino m1 48,00  

    
4. Izdelava in montaža police na oknih v I. 

nadstropju in vencu med okni, iz cinkotit 
pločevine debeline 0,6 mm, razvite širine 
do 30 cm, vključno s podložno pločevino m1 76,30  

    
5. Izdelava in montaža obrobe nad vencu 

med pritličjem in I. nadstropjem, iz cinkotit 
pločevine debeline 0,6 mm, razvite širine 
do 35 cm, vključno s podložno pločevino m1 63,50  

    
6. Izdelava in montaža police na oknih v 

pritličju, iz cinkotit pločevine debeline 0,6 
mm, razvite širine do 30 cm, vključno s 
podložno pločevino m1 21,00  

    
7. Obdelava prehoda odtočne cevi skozi zidni 

venec za preprečitev zamakanja fasade, 
po detajlu kos 3,00  

    
8. Demontaža obstoječega strelovoda in 

zaščit v pritličju, začasno deponiranje ter 
ravnanje in vgradnja obstoječega, vključno 
z dobavo novega pritrdilnega materiala in 
zamenjavo dotrajanih delov m1 72,50  

    
D. KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA 

DELA  
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1. Obnova profilirane obrobe okoli oken v 
drugem nadstropju in obnova oken po 
naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra Z1 in O13a   

1a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
1b. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

1c. Utrjevanje profilacije   
1d. Rekonstrukcija vseh manjkajočih profilov 

robov, kitanje in demodelacija v skladu z 
ohranjenim originalom   

1e. Impregnacija in pleskanje v skladu z 
naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

1f. Demontaža okenske ograje, peskanje ter 
barvanje z oljnato barvo v tonu po izboru 
konservatorskega nadzora   

1g. Mizarsko in pleskarsko popravilo zunanjih 
oken velikosti pribl. 135x220 cm in škatle 
med okni, zamenjava dotrajanih delov, 
obžiganje in odstranjevanje barve, 
brušenje, kitanje in 2x barvanje z oljnato 
barvo v tonu po izboru konservatorskega 
nadzora ter zamenjava poškodovanih 
stekel, demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja 

  
 skupaj  kos 16,00  
    
2. Obnova profilirane špalete okoli oken v 

pritličju z obnovo oken po naslednjem 
postopku in navodilih v projektu 
konservatorsko restavratorskih posegov na 
fasadah, šifra Z2 in O5:   

2a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 
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2b. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 
nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

2c. Utrjevanje profilacije   
2d. Rekonstrukcija vseh manjkajočih profilov 

robov, kitanje in demodelacija v skladu z 
ohranjenim originalom   

2e. Impregnacija in pleskanje v skladu z 
naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

2f. Mizarsko in pleskarsko popravilo zunanjih 
oken velikosti pribl. 135x240 cm in škatle 
med okni, zamenjava dotrajanih delov, 
obžiganje in odstranjevanje barve, 
brušenje, kitanje in 2x barvanje z oljnato 
barvo v tonu po izboru konservatorskega 
nadzora ter zamenjava poškodovanih 
stekel, demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja 

  
 skupaj  kos 15,00  
    
3. Obnova celotnega strešnega venca od 

kritine do ravnega ometa pod vencem, 
sestavljen iz strešnega venca, dekorativnih 
konzol in profiliranega venca, po 
naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra Z3: 

  
3a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 

posegu    
3b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 

nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
3c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

3d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
3e. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
3f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
3g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
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3h. Impregnacija in pleskanje v skladu z 
naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

3i. Demontaža in ponovna montaža strešnih 
žlebov za izvedbo del do kritine   

 skupaj  m1 65,00  
    
4. Obnova profiliranih zaključnih robov in 

stebrov s kapiteli in bazami ob polkrožnih 
oknih ter obnova oken in balkonskih vrat v 
prvem nadstropju, po naslednjem 
postopku in navodilih v projektu 
konservatorsko restavratorskih posegov na 
fasadah, šifra Z4, O8 in O9 

  
4a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 

posegu    
4b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 

nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
4c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

4d. Utrjevanje profilacije   
4e. Rekonstrukcija vseh manjkajočih profilov 

robov   
4f. Kitanje in domodelacija v skladu z 

ohranjenim originalom   
4g. Impregnacija in pleskanje v skladu z 

naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

4h. Mizarsko in pleskarsko popravilo zunanjih 
polkrožnih oken velikosti pribl. 135x280 cm 
(14 kos) in balkonskih vrat velikosti cca 
135x370 cm (2 kos) in škatle med okni, 
zamenjava dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje barve, brušenje, kitanje in 
2x barvanje z oljnato barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja   

 skupaj  kos 16,00  
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5. Obnova zatrepov nad polkrožnimi okni v 
prvem nadstropju (14 kos trikotni, 2 kos 
polkrožni), po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra 
Z5 

  
5a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 

posegu    
5b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 

nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
5c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

5d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
5e. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
5f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
5g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
5h. Impregnacija in pleskanje v skladu z 

naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

 skupaj  kos 16,00  
    
6. Obnova parapetov oken v prvem 

nadstropju, balustrada in podstavki, po 
naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra Z6   

6a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 
posegu    

6b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
6c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

6d. Utrjevanje profilacije   
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6e. Rekonstrukcija vseh manjkajočih profilov 
robov   

6f. Kitanje in domodelacija v skladu z 
ohranjenim originalom   

6g. Impregnacija in pleskanje v skladu z 
naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

 skupaj  kos 14,00  
    
7. Obnova celotnega profiliranega venca nad 

kasetiranim delom fasade, nad pritličjem, 
po naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra Z7   

7a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
7b. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

7c. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
7d. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
7e. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
7f. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
7g. Impregnacija in pleskanje v skladu z 

naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

 skupaj  m1 65,00  
    
8. Obnova sklepnikov nad okni v pritličju, po 

naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra Z8:   

8a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 
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8b. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 
nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

8c. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
8d. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
8e. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
8f. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
8g. Impregnacija in pleskanje v skladu z 

naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

 skupaj  kos 15,00  
    
9. Obnova balkona z balustradno ograjo in 

konzolami, po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra 
KZ1:   

9a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 
posegu    

9b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
9c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

9d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
9e. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
9f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
9g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
9h. Obnova tlaka balkona   
9i. Utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim 

propadanjem   
9j. Obnova dveh konzol za zastave z 

demontažo ter ponovno montažo   
 skupaj  kos 1,00  
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10. Obnova stebrov s kapiteli in bazami, 
obnova portala nad glavnimi vhodnimi vrati 
s sklepnikom in stopnico, obnova lesenih 
vhodnih vrat, po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra 
KZ2, KZ3 in V11 

  
10a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 

posegu    
10b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 

nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
10c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

10d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
10e. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
10f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
10g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
10h. Obnova tlaka balkona   
10i. Utrjevanje in impregnacija pred nadaljnjim 

propadanjem   
10j. Popravilo nasadil vrat, izrez na 

poškodovanem delu, vstavitev in sidranje 
masivnega kamna   

10k. Obnova vrat velikosti pribl. 240x270 cm z 
nadsvetlobo višine 160 cm, z demontažo 
vratnih kril in okovja, mehansko in kemično 
odstranitvijo starih premazov, mizarskim 
popravilom, kitanjem poškodovanih mest, 
brušenjem, luženjem in toniranjem, 2x 
premazom z brezbarvnim pol mat lakom, 
čiščenjem in popravilom bakrene 
pločevine, popravilom okovja, montažo 
vratnih kril in okovja vrat ter izvedbo 
začasne zapore, ko bodo vrata 
demontirana   

 skupaj  kos 1,00  
    
11. Obnova cokla iz naravnega kamna, po 

naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra KZ4 in KJ2   
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11a. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
11b. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

11c. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
11d. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
11e. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
11f. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
11g. Utrjevanje in impregnacija pred nadaljnjim 

propadanjem   
 skupaj  m1 63,50  
    
12. Obnova balkona z balustradno ograjo in 

konzolami, po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra 
KJ1:   

12a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 
posegu    

12b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
12c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

12d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
12e. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
12f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
12g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
12h. Obnova tlaka balkona   
12i. Utrjevanje in impregnacija pred nadaljnjim 

propadanjem   
 skupaj  kos 1,00  
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13. Obnova zidnega venca pod okni v II. 
nadstropju, po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra - 
brez oznake:   

13a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 
posegu    

13b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
13c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

13d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
13e. Priprava kovinskih moznikov za 

domodelacijo   
13f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 

manjkajočih delov   
13g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 

ostankov   
13h. Impregnacija in pleskanje v skladu z 

naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

 skupaj  m1 63,50  
    
14. Obnova zidnega venca med okni v I. 

nadstropju, po naslednjem postopku in 
navodilih v projektu konservatorsko 
restavratorskih posegov na fasadah, šifra - 
brez oznake   

14a. Fotodokumentacija stanja pred, med in po 
posegu    

14b. 100 % čiščenje površinskih oblog in 
nečistoč s SAPI sistemom finega 
nedestruktivnega peskanja pod majhnim 
pritiskom zraka 0,5-1,5 bara, granulacija 
peska 0,13 mm z 1,5 mm šobo vključno z 
odstranitvijo dotrajanih ometov, v ceni 
zajeti pripravljalna dela in transportne 
stroške mehanizacije 

  
14c. Odbijanje neustreznih cementnih plomb in 

nestabilnih profiliranih robov z odnosom 
materiala na gradbiščno deponijo   

14d. Injektiranje ter kitanje razpok in poškodb   
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14e. Priprava kovinskih moznikov za 
domodelacijo   

14f. Domodelacija oziroma rekonstrukcija 
manjkajočih delov   

14g. Odstranjevanje vseh nepotrebnih kovinskih 
ostankov   

14h. Impregnacija in pleskanje v skladu z 
naravoslovnimi raziskavami in pod 
nadzorom odgovornega konservatorja   

 skupaj  m1 27,00  
    
15. Obnova elementov v coklu objekta, po 

naslednjem postopku in navodilih v 
projektu konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, šifra - brez oznake:   

15a. Mizarsko in pleskarsko popravilo zunanjih 
oken velikosti pribl. 65x50 cm, zamenjava 
dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje barve, brušenje, kitanje in 
2x barvanje z oljnato barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja kos 8,00  

15b. Peskanje rešetke ter barvanje z oljnato 
barvo v tonu po izboru konservatorskega 
nadzora kos 2,00  

15c. Peskanje vratic elektro omare ter barvanje 
z oljnato barvo v tonu po izboru 
konservatorskega nadzora kos 1,00  

    
E. RAZNA DELA   
    
1. Demontaža obstoječih ter izdelava inox 

nosilca za zastave (dva roga) vključno z 
vgradnjo v opečni zid kos 2,00  

    
2. Ponovna postavitev vseh demontiranih 

tabel in reklamnih napisov  kpl 1,00  
    
3. Elektroinstalacijska dela pri prestavitvi in 

podometni izvedbi, izvajalec mora pred 
sestavo cene na enoto pridobiti podatke 
elektra, telekoma in ktv operaterja, v ceni 
zajeti demontažo instalacij, izvedbo 
začasnih priključkov, vgradnjo podometnih 
cevi in doz, uvlačenje kablov ter finalna 
dela, priključitve in meritve, vse komplet ter 
koordinacija operaterjev ter vsi 
manipulativni stroški 

pavšal 1,00  
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4. Razna nepredvidena dela, 5 % vrednosti 
vseh del 5%  

    
 ULIČNI FASADI SKUPAJ      

II. 

 
 
NOTRANJI FASADI   

    
1. Pripravljalna dela za izvedbo del na 

notranjih fasadah in sicer izvajalec sam 
izbere sebi ustrezno tehnologijo izvedbe 
del za zamenjavo in obnovo stavbnega 
pohištva, v ceni zajeti ali postavitev in 
demontažo fasadnega odra ali uporabo 
dvižne košare, v ceni zajeti še zaščite 
zunanjih tlakov, zaščite v notranjih 
prostorih za izvedbo del ter sprotno in 
finalno čiščenje ter druga pripravljalna in 
zaključna dela 

pavšal 1,00  
    
2. Izdelava in montaža novega okna O6, 

velikosti pribl. 135x225 cm, leseno dvojno 
škatlasto okno, izdelava po vzorcu 
obstoječih, iz hrastovega lesa, v ceni zajeti 
demontažo obstoječega okna in polic, 
odvoz na trajno deponijo, zidarsko in 
pleskarsko popravilo notranjih in zunanjih 
ometov, izvedbo nove notranje in zunanje 
police, okno z okovjem, zunanje krilo s 
termopan zasteklitvijo, s kljukami, les 
finalno barvan v tonu po navodilih 
konservatorskega nadzora, z izvedbo vseh 
zaključkov, po shemi in konservatorsko 
restavratorskim projektom 

kos 6,00  
    
3. Izdelava in montaža novega okna O7, 

velikosti pribl. 85x177 cm, leseno dvojno 
škatlasto okno, izdelava po vzorcu 
obstoječih, iz hrastovega lesa, v ceni zajeti 
demontažo obstoječega okna in polic, 
odvoz na trajno deponijo, zidarsko in 
pleskarsko popravilo notranjih in zunanjih 
ometov, izvedbo nove notranje in zunanje 
police, okno z okovjem, zunanje krilo s 
termopan zasteklitvijo, s kljukami, les 
finalno barvan v tonu po navodilih 
konservatorskega nadzora, z izvedbo vseh 
zaključkov, po shemi in konservatorsko 
restavratorskim projektom 

kos 3,00  
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4. Izdelava in montaža novega okna O10, 

velikosti pribl. 135x255 cm, leseno dvojno 
škatlasto okno, izdelava po vzorcu 
obstoječih, iz hrastovega lesa, v ceni zajeti 
demontažo obstoječega okna in polic, 
odvoz na trajno deponijo, zidarsko in 
pleskarsko popravilo notranjih in zunanjih 
ometov, izvedbo nove notranje in zunanje 
police, okno z okovjem, zunanje krilo s 
termopan zasteklitvijo, s kljukami, les 
finalno barvan v tonu po navodilih 
konservatorskega nadzora, z izvedbo vseh 
zaključkov, po shemi in konservatorsko 
restavratorskim projektom 

kos 4,00  
    
5. Mizarsko in pleskarsko popravilo oken 

O10, velikosti pribl. 135x255 cm, 
zamenjava dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje barve, brušenje, kitanje in 
2x barvanje z oljnato barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja kos 2,00  

    
6. Mizarsko in pleskarsko popravilo oken O11 

vključno z zunanjo mrežo, velikosti pribl. 
230x305 cm, zamenjava dotrajanih delov, 
odstranjevanje nanosov, brušenje, kitanje 
in 2x barvanje z brezbarvnim mat lakom, 
barvanje rešetke barvo v tonu po izboru 
konservatorskega nadzora ter zamenjava 
poškodovanih stekel, demontaža ter 
ponovna vgradnja in popravilo okovja 

kos 2,00  
    
7. Mizarsko in pleskarsko popravilo oken 

O11a vključno z zunanjo mrežo, velikosti 
pribl. 135x225 cm, zamenjava dotrajanih 
delov, odstranjevanje nanosov, brušenje, 
kitanje in 2x barvanje z brezbarvnim mat 
lakom, barvanje rešetke barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja 

kos 1,00  
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8. Mizarsko in pleskarsko popravilo oken O12 
vključno z zunanjo mrežo, velikosti pribl. fi 
220 cm, zamenjava dotrajanih delov, 
odstranjevanje nanosov, brušenje, kitanje 
in 2x barvanje z brezbarvnim mat lakom, 
barvanje rešetke barvo v tonu po izboru 
konservatorskega nadzora ter zamenjava 
poškodovanih stekel, demontaža ter 
ponovna vgradnja in popravilo okovja 

kos 2,00  
    
9. Mizarsko in pleskarsko popravilo oken 

O13, velikosti pribl. 130x130 cm, 
zamenjava dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje barve, brušenje, kitanje in 
2x barvanje z oljnato barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja, vključno z brušenjem in 
barvanjem zunanje ograje 

kos 8,00  
    
10. Mizarsko in pleskarsko popravilo vrat V0 

vključno z zunanjo rešetko, velikosti pribl. 
140x240 cm, zamenjava dotrajanih delov, 
odstranjevanje nanosov, brušenje, kitanje 
in 2x barvanje z brezbarvnim mat lakom, 
barvanje rešetke z barvo v tonu po izboru 
konservatorskega nadzora ter zamenjava 
poškodovanih stekel, demontaža ter 
ponovna vgradnja in popravilo okovja 

kos 1,00  
    
11. Mizarsko in pleskarsko popravilo vrat V0 

vključno z zunanjo rešetko, velikosti pribl. 
110x210 cm, zamenjava dotrajanih delov, 
odstranjevanje nanosov, brušenje, kitanje 
in 2x barvanje z brezbarvnim mat lakom, 
barvanje rešetke z barvo v tonu po izboru 
konservatorskega nadzora ter zamenjava 
poškodovanih stekel, demontaža ter 
ponovna vgradnja in popravilo okovja 

kos 1,00  
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12. Mizarsko in pleskarsko popravilo oken O-
brez oznake, velikosti pribl. 190x145 cm, 
zamenjava dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje barve, brušenje, kitanje in 
2x barvanje z oljnato barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja, vključno z demontažo in 
izvedbo nove zunanje okenske police 

kos 1,00  
    
13. Mizarsko in pleskarsko popravilo kletnih 

oken O-brez oznake, velikosti pribl.1,0m2, 
zamenjava dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje barve, brušenje, kitanje in 
2x barvanje z oljnato barvo v tonu po 
izboru konservatorskega nadzora ter 
zamenjava poškodovanih stekel, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja, vključno z demontažo in 
izvedbo nove zunanje okenske police 

kos 3,00  
    
14. Izvedba hidroizolacijeskega sloja balkona, 

s predhodno pripravo podlage ter 
nanosom UV odporne folije debeline 2 
mm, nepohodne, skupne površine do 5 
m2, vključno z izvedbo vertikalnih 
zaključkov višine 25 cm (v dolžini 4,3 m), z 
izvedbo zaključnih obrob (dolžine 4,3 m) in 
odkapnih zaključkov s pločevino kaširano s 
folijo (dolžine 4,2 m) vključno z obdelavami 
okrog ograje balkona, po detajlih, vse 
komplet, po sistemu SIKA ali enakovredno 

pavšal 1,00  
    
15. Razna nepredvidena dela, 5 % vrednosti 

vseh del 5%  
    
 NOTRANJI FASADI SKUPAJ      
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Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila Su-47/06 
 
 
 
 
Ponudnik: 

 

 

- naziv in ime ponudnika: 
.......................................................................................................................... 
 
- naslov: 
.......................................................................................................................... 
 
- Zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe:  
 
......................................................................................... 
 
 
Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v  razpisni dokumentaciji, za 
predložitev ponudbe za obnovo fasade in stavbnega pohištva. 
 
Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da 
fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost 
in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. V primeru, da se izkaže, 
da podatki niso resnični, bo naročnik unovčil  garancijo za resnost ponudbe. 
 

 

 

 

Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 
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Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila - za podizvajalca 
oziroma partnerja Su-47/06 
 
 
 
 
 
 
Podizvajalec oziroma partner: 

 

 

- naziv in ime podizvajalca oz. partnerja:  
 
.................................................................................................. 
 
- naslov:  
 
........................................................................................................................................ 
 
- Zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe:  
 
......................................................................................... 
 
 
Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v  razpisni dokumentaciji, za 
predložitev ponudbe za obnovo fasade in obnovo stavbnega pohištva. 
 
Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da 
fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost 
in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. 
 
 

 

Kraj in datum:     Žig:        Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

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

                                                                                          …………………………… 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

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

 

 

Izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo 
za javno naročilo  Su-47/06 
 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo zanesljivi, 
sposobni upravljanja, imamo zadostne tehnične zmogljivosti,  izkušnje, ugled 
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti prevzeto naročilo.   

 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam predpisi ne 
prepovedujejo sklenitve pogodbe. 

 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam v zadnjih petih 
letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam 
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo poravnali vse 
zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, in 
v primeru, da imamo sedež v tujini, izjavljamo, da smo poravnali vse zapadle 
poslovne obveznosti, ki bi jih morali poravnati v Republiki Sloveniji. 

 
 

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da poslovanje našega 
podjetja ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno. 

 
 

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane 
vse obveznosti do Republike Slovenije in da nismo v sodnem postopku z 
Republiko Slovenijo. 
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- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da se v primeru 
sklenitve pogodbe, kot izvajalec del zavezujemo kot prevzemnik javnega 
naročila odstopiti terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, 
podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev 
blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del. 

 
 

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da se v primeru 
sklenitve pogodbe, kot izvajalec del zavezujemo za poplačilo njihovih 
obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem enake roke plačil, 
kot so določeni v pogodbah o prevzemu del z naročniki del iz izvajanja del za 
oddana naročila. 

 
 

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da se v primeru 
sklenitve pogodbe, kot izvajalec del zavezujemo priznati in obračunati ter 
plačati dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle 
obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih 
zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene 
storitve podizvajalcev in kooperantov. 

 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

                      oz. prokurista: 
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Podizvajalec oz. partner ..................................................         
       
Naslov ........................………………............................... 

.........................................................……………….......... 

 
Izjave podizvajalca oz. partnerja, dane pod kazensko in materialno 
odgovornostjo za javno naročilo Su-47/06 
 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo zanesljivi, 
sposobni upravljanja, imamo zadostne tehnične zmogljivosti,  izkušnje, ugled 
ter zaposlene, ki so sposobni izvesti prevzeto naročilo.   

 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam predpisi ne 
prepovedujejo sklenitve pogodbe. 

 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam v zadnjih petih 
letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam 
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

 
 

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo poravnali vse 
zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, in 
v primeru, da imamo sedež v tujini, izjavljamo, da smo poravnali vse zapadle 
poslovne obveznosti, ki bi jih moralo poravnati v Republiki Sloveniji. 

 
 

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da poslovanje našega 
podjetja ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno. 

 
 

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane 
vse obveznosti do Republike Slovenije in da nismo v sodnem postopku z 
Republiko Slovenijo. 

 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

                      oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Vzorec pogodbe 
 
 
S parafiranjem in žigosanjem vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da se je 
seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja. 
 
V kolikor ponudnik nastopa s partnerjem oz. podizvajalcem, mora biti vzorec 
pogodbe na enak način  parafiran in žigosan s strani partnerjevega oz. 
podizvajalčevega zastopnika ali prokurista. 
 
POGODBA  
 
Prenova  fasade in stavbnega pohištva 
 
sklenjena med: 
 
 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 
1000 Ljubljana,  ki ga zastopa Ivan Biščak, direktor, matična št. 5024234, davčna št. 
96331151 
 
 
(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)          
 
 
in 
 
 
 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
 
Identifikacijska številka za DDV:  
Matična številka:  
 
ki ga zastopa .............................................. 
 
(v nadaljevanju teksta IZVAJALEC) 
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I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa za 
izbiro izvajalca po odprtem postopku, objavljenega v Uradnem listu RS, številka 
_________ z dne _________, kot najugodnejši ponudnik za obnovo fasade in 
stavbnega pohištva po priloženih restavratorsko konservatorskih smernicah in popisu 
del.  
 
Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija in  ponudbena dokumentacija 
izvajalca. 
 
 
II. PREDMET POGODBE IN IZPOLNITVENO RAVNANJE 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe in izpolnitvenega ravnanja izvajalca je obnova fasade in stavbnega 
pohištva po priloženih restavratorsko konservatorskih smernicah in popisu del na 
stavbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije do 27. 10. 2006. Rok izvedbe del je 
bistvena sestavina pogodbe.    
 
Pravilna izpolnitev pogodbe vključuje tudi izdelavo varnostnega načrta, zagotovitev 
programa ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja na delovišču in izdelavo 
elaborata začasne prometne ureditve na javni prometni površini MOL, vključno s 
plačilom občinske takse ter vsa spremljajoča dela, ki so potrebna za pravilno in 
pravočasno izpolnitev pogodbe. 
            
 
III. ROKI 
 

3. člen 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je znano gradbišče, projekt konservatorsko restavratorskih 
posegov na fasadah, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
dne 15. 6. 2006 in ki ga je pri izvajanju del dolžan dosledno upoštevati, v celoti mu je 
znan tudi popis del.  Izvajalec se zaveže, da bo morebitne manjše zahtevke iz 
naslova nepredvidenih pogojev za delo ali nepopolne oziroma neustrezne 
dokumentacije ustrezno korigiral na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, 
ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih 
del.  
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Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, začeti najkasneje 16. 8. 2006 in 
jih končati ____________ (najdlje do 27. 10. 2006). Začetni in končni rok sta bistveni 
sestavini pogodbe. 
 
V roku 7 (sedmih) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku dostaviti 
usklajen in potrjen podroben terminski plan izvajanja del s faznimi roki in končnim 
rokom za izvajanje gradbenih in obrtniških del, kontrol, preiskav, atestiranj, 
certificiranj, meritev, vključno s finančnim planom rabe sredstev. 
  
Če izvajalec izvaja dela v nasprotju z določbami razpisne in ponudbene 
dokumentacije ali te pogodbe ter ne izvaja dela kvalitetno tako, da je vidno, da ne bo 
uspel izvršiti dela v pogodbenem roku, lahko naročnik določi rok za odpravo napak 
oziroma povečanje delovne sile in mehanizacije na gradbišču do te mere, da bo rok 
dovršitve zagotovljen. 
 
Pred začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti je ponudnik dolžan, skladno z 
določilom točke 3.2.3 razpisne dokumentacije, predložiti naročniku varnostni načrt. 
 

4. člen 
 

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:  
• dogodki, ki so posledica višje sile (npr. potres VII. stopnje MS, vojno ali 

izredno stanje v Republiki Sloveniji, poplave z elementarnimi poškodbami), ki 
jo izvajalec opravičuje z dokazili za to pooblaščene institucije Republike 
Slovenije; 

• prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika. 
 
Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z 
obrazložitvijo najkasneje v 2 (dveh) delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega 
se lahko rok podaljša, sicer nima pravice do podaljšanja roka. 
 
Naročnik si pridržuje pravico in to pravico mu izvajalec prizna, da lahko posamezne 
pogodbene roke v okviru terminskega plana spremeni sporazumno z izvajalcem del. 
Sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki in ne vpliva na končni rok izvedbe del po 
tej pogodbi. 
 
IV. CENA         

5. člen 
 
Pogodbena cena je dogovorjena za izvedbo vseh pogodbenih del v celotnem obsegu 
in znaša: _____________________SIT brez DDV, 20 % DDV znaša _____________ 
SIT, skupaj pogodbena vrednost z DDV znaša 
____________________________SIT   
(z besedo:____________________________________________________SIT) 
 
Cene so fiksne in nespremenljive do končanja vseh pogodbenih del. 
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6. člen 

 
Pri izvrševanju pogodbenih del je treba upoštevati vsebino razpisne dokumentacije, 
navodila s strani naročnika imenovanega nadzornika, ki opravlja gradbeni nadzor 
obnove (v nadaljevanju nadzornik), konservatorja, inšpekcijskih služb in pooblaščenih 
kontrolnih institucij (ZAG, GI-ZRMK, IMK, IRMA idr.) do popolne funkcionalnosti z 
uspešnim in  kvalitetnim pregledom, kar bo ugotovljeno v primopredajnem zapisniku. 
 
Pogodbena cena obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih, nepredvidljivih in 
presežnih del in  je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno. 
 
Dela, ki niso bila dogovorjena po tej pogodbi, a so nujna za izpolnitev pogodbe,  
mora izvajalec na podlagi pisnega naročnikovega naročila izvesti v okviru in mejah 
pogodbeno določene cene in pod pogoji razpisne dokumentacije. Izvajalec mora 
naročniku pred začetkom izvedbe omenjenih del predložiti v potrditev ustrezen 
predračun.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da gre riziko eventualnega zvišanja nabavnih cen 
materiala in dela v času izvajanja pogodbenih del na račun izvajalca in da takšne 
podražitve ne vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno. 
 

7. člen 
 
Izvedba del po tej pogodbi zajema tudi vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, 
spremljajoča in transportna dela, uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav 
in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno. 
 
 
V. OBRAČUN IN PLAČILA         

8. člen 
Naročnik bo plačal izvedena dela na podlagi potrjenih izvedenih del na objektu in 
obračunskih situacij (začasnih situacij), sestavljenih s strani izvajalca in potrjenih s 
strani nadzornika do višine 85 % pogodbene vrednosti del. Naročnik so prejete in 
potrjene situacije plačal 60. dan od uradnega prejema potrjene situacije. 
Razliko do obračunske vrednosti pogodbenih del bo naročnik plačal na osnovi 
končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del in končnem 
obračunu. Končno situacijo potrdi nadzornik najpozneje v 5 dneh od prejema 
situacije, naročnik pa plača 60. dan od uradnega prejema potrjene situacije. 
V primeru, da bo rok izvedbe krajši od 60 dni, se lahko izvajalec in naročnik 
dogovorita, da se vsa dela plačajo po končnem obračunu – računu in sicer 30. dan 
po uradnem prejemu računa. 
 
Naročnik bo sredstva po tej pogodbi zagotovil iz proračunske postavke 2820 – 
investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 
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Naročnik bo zneske potrjenih situacij nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. 
________________ odprt pri _________________________. 
 

9. člen 
 
Končno obračunsko situacijo mora izvajalec predložiti v 30 (tridesetih) dneh po 
primopredaji izvršenih del, to je po prevzemu vseh izvršenih del po tej pogodbi, 
odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o pregledu, kvalitetnem pregledu in 
izvršenem končnem obračunu del. 
 
Naročnik  potrjeno situacijo plača 60. (šestdeseti) dan po uradnemu prejemu ob 
pogoju, da mu izvajalec predhodno izroči bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijski dobi. 
 
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

10. člen 
 
Pogodbena dela se bodo izvajala na osnovi razpisne in ponudbene dokumentacije 
ter druge potrebne dokumentacije, pod gradbenim nadzorom nadzornika.   
 

11. člen 
 
Izvajalec se zavezuje:  

• pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to 
pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi, standardi in pravili 
stroke;  

• izvajati dela v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in navodili 
odgovornega konservatorja, nadzora in strokovnega delavca za opravljanje 
strokovnih nalog varstva pri delu na gradbišču; 

• za materiale, predvidene za vgradnjo, naprave in za izvedena dela predložiti 
naročniku predpisane ateste, certifikate in meritve, ki so potrebne za tehnični 
pregled objekta; 

• na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti 
posebne preiskave. Če bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali 
izvedenih del, nosi stroške takih preiskav izvajalec, sicer pa naročnik; 

• vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno 
dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča 
neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo v skladu s pravili 
stroke; 

• še pred naročilom predložiti odgovornemu konservatorju in nadzorniku vzorce 
materiala, ki ga bo vgradil ali montiral na vpogled in pisno potrditev; 
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• ob dokončanju del izročiti tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti 
izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi ipd.), pisna navodila za 
obratovanje in vzdrževanje objekta; 

• ob dokončanju del seznaniti ustno in pisno naročnika z obratovanjem objekta 
in ga uvesti v delo z navodili in drugimi dokumenti za uporabo in vzdrževanje 
objekta; 

• med izvajanjem pogodbenih del izvajati vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 
varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za 
posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; 

• redno voditi dokumentacijo v skladu z zahtevami ZGO-1; 
• izvršiti zavarovanje gradbišča (objektov, del in ljudi) za čas od začetka del do 

prevzema oziroma izročitve objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne 
pogodbe pri pooblaščeni zavarovalnici; 

• v rokih izročiti garancije, zahtevane v  razpisni dokumentaciji; 
• na zahtevo naročnika zamenjati odgovornega vodjo del, vodjo gradbišča ali 

delovodjo. 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in 
podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del 
pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti 
naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano 
dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, 
da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico 
odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela 
izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vse delavci 
na gradbišču so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 
 
Glede vseh podizvajalskih pogodb se izvajalec in podizvajalci zavežejo, da bodo 
revizorskim in nadzornim organom zagotovili vse potrebne informacije v zvezi s 
svojimi aktivnostmi, vezanimi na pogodbena dela. 
 
Če izvajalec ne bo zagotovil izplačil podizvajalcem za njihova izvršena dela po 
pogojih, kot jih ima sam z naročnikom, in bi bilo zaradi tega moteno napredovanje 
del, bo naročnik poplačal podizvajalce z unovčenjem garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Vse obveznosti in odgovornosti proti tretjim osebam, kakor tudi nastalo škodo na 
zemljiščih, cestiščih izven gradbišča ali pri izvajanju pogodbenih del na gradbišču 
gredo v breme izvajalca. 
 
Izvajalec mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati in imeti ves čas 
svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, skladno s 
predpisi. 
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VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

12. člen 
 
Naročnik se zavezuje: 

• izročiti izvajalcu dokumentacijo, ki je navedena v razpisni dokumentaciji; 
• dati na razpolago izvajalcu vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi 

razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; 
• sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo; 
• tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki 

bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 
• plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo. 

 
VIII. KAKOVOST DEL IN IZDELKOV 
 

13. člen 
 
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pogodbena dela pravilno, pravočasno, strokovno, 
solidno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi 
predpisi, navodili in pojasnili nadzornika in odgovornega konservatorja, normativi, 
kulturnovarstvenimi pogoji, določili razpisne dokumentacije ter te pogodbe. Izvajalec 
je dolžan izvajati pogodbena dela s strokovno usposobljenimi delavci. 
 
Izvajalec odgovarja za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti, in sicer tako za 
delo, ki ga sam opravi, kot tudi za delo svojih podizvajalcev. 
 
 
IX. GARANCIJE IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI    
 

14. člen 
 
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo jamčil za odpravo vseh vrst stvarnih napak  
skladno z veljavnimi predpisi, in daje garancijo za vsa opravljena in prevzeta dela 
(tudi za dela podizvajalcev) in sicer za obnovo fasade _________ (najmanj 10) let in 
za obnovo stavbnega pohištva ___________ (najmanj 36) mesecev. 
 
Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika.  
 

15. člen 
 
Izvajalec se zavezuje odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti in napake, ugotovljene 
ob primopredaji izvedenih del, kakor tudi tiste, nastale v garancijski dobi. 
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V garancijskem roku je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti oziroma odstraniti 
vse napake, ki  bi  nastale  po  njegovi  krivdi  na  predmetnem  objektu.  Izvajalec  je  
dolžan  poravnati naročniku vso škodo, ki bi nastala zaradi odprave napak. 
 
Če se v garancijskem roku pojavi napaka, mora izvajalec pristopiti k odpravljanju 
napake na svoje stroške v roku _______ (največ 10) dni od prejema naročnikovega 
pisnega obvestila o nastali napaki. V primeru, kjer gre za napako, ki lahko vpliva na 
povečanje škode na objektu, pa je potrebno pristopiti k odpravi napake takoj. K 
odpravi napake mora izvajalec pristopiti tako, da se ne moti obratovanja objekta 
oziroma v času, ki ga določi naročnik. 
 
Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške 
izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu. Naročnik v takem primeru 
zaračuna izvajalcu manipulativne stroške v višini 10% cene izvršenih del zaradi 
stroškov organizacije odprave pomanjkljivosti, celotne stroške pa poravna iz 
unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Izvajalec daje na podlagi te pogodbe naročniku polno pravico, da lahko naroča na 
račun  izvajalca delo za odpravo pomanjkljivosti,  ki  izvirajo  iz  pogodbenih 
obveznosti, ki  bi se pokazale v garancijskem roku, v kolikor jih izvajalec ne bi 
odpravil v dogovorjenem roku.  
  
Izvajalec se obvezuje, da bo račune, ki bi nastali iz zgoraj navedenega vzroka, plačal 
v 15 (petnajstih) dneh po prejemu, sicer bo naročnik za poplačilo teh stroškov unovčil 
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 
 

16. člen 
 
Izvajalec se obvezuje predati naročniku: 

• kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti 
najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve te pogodbe nepreklicno bančno 
garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % 
od skupne vrednosti pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti mora biti predložena v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne 
dokumentacije in te pogodbe. Garancija mora veljati še najmanj 95 dni od 
pogodbenega roka za izvedbo del. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do 
podizvajalcev. 

• kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku 
najkasneje ob primopredaji, nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za 
odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % skupne vrednosti posla. 
Garancija mora veljati do 30 dni po poteku garancijskih pogodbenih rokov. 
Brez predložene garancije formalna primopredaja ni opravljena in naročnik ne 
izplača končne obračunske situacije.  

 
X. PREVZEM IN IZROČITEV OPRAVLJENIH DEL 
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17. člen 
 
Izvajalec po zaključku del predloži naročniku izjavo, da so vsa pogodbena dela 
izvedena in da bo vse na pregledu ugotovljene pomanjkljivosti odpravil v določenem 
roku do 20 (dvajset) dni. V primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na pregledu, ima naročnik pravico naročiti dela pri drugem izvajalcu na 
njegov račun oziroma unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. 
 
Kvalitetni in količinski pregled izvedenih pogodbenih del opravijo pooblaščenci 
naročnika in izvajalca najkasneje v 20 (dvajset) dneh po prejemu pisnega obvestila 
izvajalca o izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. O eventualnih pomanjkljivostih se 
sestavi poseben zapisnik.  
 
Prevzem in izročitev opravljenih del (primopredaja) se izvrši takoj po odpravi 
morebitnih pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri kvalitetnem in količinskem 
prevzemu. O prevzemu in izročitvi opravljenih del se sestavi primopredajni zapisnik. 
 
XI. POGODBENA KAZEN 
 

18. člen 
 
Če pride izvajalec pri izvajanju del po sprejetem terminskem planu v zamudo iz 
razlogov, ki niso na strani naročnika, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ 
(pet promilov) od skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude. Pogodbena 
kazen se obračuna pri končni situaciji. 
 
Pogodbena kazen iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) 
od skupne pogodbene vrednosti. 
 
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega 
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale 
stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po 
prevzemu del. 
 
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL    
 

19. člen 
 
Naročnik ima obvezo in pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca, da 
preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje. 
 
Predstavniki naročnika in izvajalca po pogodbi so: 
 
Naročnik: 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika: _____________________________ 

 
58



 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 

 

 
Gradbeni nadzor, pooblaščen s strani naročnika: ____________________________ 
 
Izvajalec: 

• skrbnik pogodbe: _______________________________ 
     

• odgovorni vodja del: ____________________________ 
  

• vodja gradbišča: _______________________________ 
 
• delovodja: ____________________________________  

 
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del ali vodje gradbišča brez 
predhodnega soglasja naročnika. Mora pa na zahtevo naročnika odgovorni osebi 
zamenjati, če delo opravljata nestrokovno in v nasprotju z interesi naročnika. 
 
Za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu je s strani naročnika 
pooblaščen ___________________________. 
 
 
XIII. ODSTOP OD POGODBE 
 

20. člen 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec huje krši svoje obveznosti, zlasti če: 

• ne začne z izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku, niti v primernem 
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 

• ne zagotovi ustrezne kvalitete niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 
• prekine dela brez pisnega soglasja naročnika; 
• zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ni mogoče nadoknaditi niti v 

pogodbenem roku za dokončanje del. 
 
Naročnik ima v primerih iz prejšnjega odstavka pravico vztrajati pri izpolnitvi 
obveznosti in pravico do pogodbene kazni. Naročnik mora izvajalcu nemudoma 
sporočiti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. 
 
Dogovorjena višina pogodbene kazni je do 10 % skupne pogodbene vrednosti. Če je 
obseg škode, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti izvajalca 
višji od zneska pogodbene kazni, lahko naročnik poleg celotnega zneska pogodbene 
kazni zahteva tudi razliko do popolne odškodnine.  
 
Od zahtevanega plačila pogodbene kazni naprej je izvajalec v zamudi s plačilom 
pogodbene kazni, zato je od takrat dalje naročnik upravičen tudi do zamudnih obresti 
od denarnega zneska zahtevane pogodbene kazni. Pogodbena kazen se bo 
obračunala pri plačilu končne situacije. 
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V zavarovanje plačila pogodbene kazni in odškodnine ima naročnik pridržno pravico 
na vseh izvajalčevih stvareh na gradbišču, sme pa tudi unovčiti bančno garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
XIV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE 
. 

21. člen 
 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so dopustne samo pod pogoji iz razpisne 
dokumentacije in jih pogodbeni stranki lahko dogovorita s sklenitvijo pisnega dodatka 
k tej pogodbi. 
 
 
XIV. REŠEVANJE SPOROV 
 

22. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta sporazumno reševati vprašanja iz te pogodbe. Če 
se stranki ne dosežeta dogovora, rešuje spore iz te pogodbe stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani.  
 
XV. SESTAVNI DELI POGODBE 
 

23. člen 
 

Sestavni deli te pogodbe so: 
• razpisna dokumentacija s projektom konservatorsko restavracijskih del in 

popisom del; 
• ponudba izvajalca št. _____ z dne _________ s potrjenimi in podpisanimi 

dokumenti, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji; 
• terminski plan vključno s finančnim planom; 
• gradbeni dnevnik, knjige obračunskih količin in vsi zapisniki vodeni med 

izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki so podpisani s strani pooblaščenih 
predstavnikov obeh pogodbenih strank. 

 
 
XVI. KONČNI DOLOČBI 
 

24. člen 
 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank in s predložitvijo 
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu z zahtevami iz te 
pogodbe in razpisne dokumentacije.  
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                                                        25. člen 
 
Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode 
in izvajalec 2 (dva) izvoda. 
 
 
V Ljubljani, dne _________ V / Na __________ , dne ______ 
Številka: ____________ Številka: __________ 
 
Naročnik: Izvajalec: 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
 
 
Ivan Biščak       zakoniti zastopnik 
direktor 
 
podpis in žig:  podpis in žig:  
 
1. Podizvajalec: ……………………………………………………………… 

 

       zakoniti zastopnik 
podpis in žig  

2. Podizvajalec: ……………………………………………………………… 

 

       zakoniti zastopnik 
podpis in žig 

3. Podizvajalec: ……………………………………………………………… 

       zakoniti zastopnik 
podpis in žig  

4. Podizvajalec: ……………………………………………………………… 

       zakoniti zastopnik 
podpis in žig  

5. Podizvajalec: ……………………………………………………………… 

       zakoniti zastopnik 
podpis in žig  
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Naziv banke: ...........................................                                   

Sedež banke: ......................................... 

Kraj in datum: …………………………….. 
 
Upravičenec 
 
 
Garancija za resnost ponudbe št. ________ 
 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, 
številka ………….., z dne …………….., za obnovo fasade in stavbnega pohištva za 
potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) …………………………………… je 
ponudnik ……………………………………….. dolžan za resnost svoje ponudbe na 
javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10% od predračunske 
vrednosti z DDV, kar znaša ……………………………… SIT. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v 
ponudbi ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju 
njegove ponudbe: 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev  pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom 
ali 
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega 
zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega 
utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi 
izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali 
primera gre.  
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom 
in 
2. original Garancije št. ……../…….. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem 
javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, 
ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

 
62



 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 

 

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo zneska do ………………., 
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 
 
 
 
 
        Banka  
            (žig in podpis) 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
 
Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 
 
 
 
 
V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za obnovo cestne fasade in stavbnega 
pohištva (Javno naročilo štev. Su-47/06), ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 
68/06 
 
 
IZJAVLJAMO 
 
da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom v roku 10 dni po podpisu 
pogodbe, predložili  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdano s 
strani banke v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, nepreklicno, brezpogojno in 
plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 95 dni po poteku pogodbenega roka za 
izvedbo del. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo unovčena, če kot  
izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in rokih. Obveznost velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene 
obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
Garancija bo služila tudi za poplačilo potrjenih, neplačanih obveznosti izvajalca do 
podizvajalcev. 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

                        oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
Izjava o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku  
 
 
 
 
V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za obnovo cestne fasade in stavbnega 
pohištva (Javno naročilo štev. Su-47/06), ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 
68/06 
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom v roku 10 dni po podpisu 
primopredajnega zapisnika in potrditvi končne situacije, predložili  garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku izdano s strani banke v višini 10 % od vrednosti 
posla z DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 
še 30 dni po poteku garancijskega roka za izvedbo del. Garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku bo unovčena, če kot  izvajalec v garancijskem roku oziroma v 
roku, ko velja ta garancija, ne bomo izpolnili svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova 
garancijske obveznosti. 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

                        oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Referenčna lista ponudnika na spomeniškovarstvenih objektih  
 

Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del (izdelava ali 
obnova fasad) na spomeniškovarstvenih objektih v zadnjih petih letih pred oddajo 
ponudbe, in sicer tri gradnje nad 30.000.000 SIT z DDV, kar bo izkazal s podpisanim 
in izpolnjenim obrazcem. 
Zap. 
št. Spomeniškovarstveni objekt Lokacija  Leto izvajanja Vrednost posla v 

tisoč SIT z DDV 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
resnični.  
 
   
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

                       oz. prokurista: 

 

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

 
Gradbena dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki ima reference na spomeniškovarstvenih 
objektih. Reference na spomeniškovarstvenih objektih, ki ste jih navedli v točkah od 
1. do 3. tega obrazca, mora potrditi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
pristojne OE.  
 
Zap. 
št. Spomeniškovarstveni objekt Lokacija  Leto izvajanja Vrednost posla v 

tisoč SIT z DDV 

1. 
    

 
Potrjujemo, resničnost podatkov pod točko 1. Dela so bila izvedena skladno s 
konservatorsko restavratorskimi smernicami. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE ………………………… 
 
Odgovorna oseba: …………………………………               žig in podpis 
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Zap. 
št. Spomeniškovarstveni objekt Lokacija  Leto izvajanja Vrednost posla v 

tisoč SIT z DDV 

2. 
    

 
Potrjujemo, resničnost podatkov pod točko 1. Dela so bila izvedena skladno s 
konservatorsko restavratorskimi smernicami. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE …………………………….. 
 
Odgovorna oseba: …………………………………               žig in podpis 
 
 
Zap. 
št. Spomeniškovarstveni objekt Lokacija  Leto izvajanja Vrednost posla v 

tisoč SIT z DDV 

3. 
    

 
Potrjujemo, resničnost podatkov pod točko 1. Dela so bila izvedena skladno s 
konservatorsko restavratorskimi smernicami. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE …………………………….. 
 
 
 
Odgovorna oseba: …………………………………               žig in podpis 
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Izjava o razpolaganju z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi 
kapacitetami za javno naročilo Su-47/06 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
 
da razpolagamo  z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, ki bodo 
omogočale pravočasno in kakovostno izvedbo naročnikovih zahtev, navedenih v 
razpisni  dokumentaciji za javno naročilo štev. Su-45/06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
 
Izjava o zagotavljanju skrajnega roka izvedbe za javno naročilo Su-
47/06 
 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
 
da zagotavljamo rok izvedbe, določen s strani naročnika, to je do 27. 10. 2006 
 
oz. zagotavljamo krajši rok izvedbe, to je najkasneje do ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
 
Izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev za javno naročilo Su-47/06 
 
 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
 
da bomo izpolnili vse tehnične zahteve, navedene v točki 3.2, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije za javno naročilo štev. Su-47/06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
 
Izjava o zagotavljanju garancijske dobe za javno naročilo Su-47/06 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
 
da  zagotavljamo garancijo za vsa opravljena in prevzeta dela po tej pogodbi (tudi za 
dela podizvajalcev), in sicer za fasado 10 let in za stavbno pohištvo 36 mesecev,  
 
oz. zagotavljamo daljši garancijski rok in sicer za fasado _______ let, za 
stavbno pohištvo ________ mesecev. 
 
 
Garancijski rok bo začel teči od datuma podpisa končnega primopredajnega 
zapisnika. 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

…………………….       ……………………… 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
 
Izjava o prilagajanju potrebam naročnika javno naročilo Su-47/06 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
 
IZJAVLJAMO, 
 
 
da bomo vsa dela izvajali po veljavnih predpisih, normativih in standardih, projektu 
konservatorsko restavratorskih posegov na fasadah ter po pravilih stroke, ob 
upoštevanju omejitev gibanja in morebitnih občasnih prekinitev del, glede na 
celodnevno redno dejavnost Ustavnega sodišča Republike Slovenije (predvsem pri 
hrupnih gradbeno-obrtniških delih oziroma zaključnih delih). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

 

........................................     ......................................... 
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Ponudnik ..................................................           
     
Naslov ....................................................... 

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

 

 

Potrdilo o ogledu lokacije za javno naročilo Su-47/06 
 
 
 
 
 
 
 
Potrjujemo, da si je predstavnik ponudnika ...................................................................  
 
g./ga. ..............................................…….............................................. ogledal lokacijo  
 
naročnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter se seznanil z obstoječim 
stanjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Predstavnik ponudnika: .......................................... 
 
 
   Predstavnik naročnika:  ........................................... 
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Služba za finančne in splošne zadeve 
faks št.: 01/ 477 65 00 
e-mail: info@us-rs.si
 
Datum: ............................................. 
 
Ponudnik in naslov, kamor se odgovor pošlje:…………………………………………….. 
 
 
Razlaga razpisne dokumentacije za javno naročilo št. Su-47/06 
 

1. Vprašanja (vpišejo se samo vprašanja) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Odgovori 

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

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

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

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

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

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

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