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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, objavlja na podlagi 25. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,– v nadaljevanju ZJN-2) javno naročilo po 
odprtem postopku za:  
 
Sklop 1 – Obnovitvena in druga parketarska dela in  
Sklop 2 – Slikopleskarska dela 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 16. 4. 2008 pod 
številko objave JN2810/2008.   
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Danica Klarič 

- tel.: 01 / 4776-400, 4776-484 
- faks:01 / 4776-500 
- e-pošta: danica.klaric@us-rs.si 

 
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, s pripisom: "NE ODPIRAJ - 
PONUDBA ZA OBNOVO ŠT. Su-X-48/08-3". Na kuverti mora biti napisan polni 
naslov ponudnika.  
 
 
Oddaja ponudbe 
Ponudbe morajo prispeti v glavno pisarno Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
najkasneje do 12.00 ure dne 5. 5. 2008. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne 
bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. 
 
Odpiranje ponudb 
Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2008 ob 13.00 uri na sedežu Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
 
Ljubljana,  16.  4. 2008 
 
 
 
 
 

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 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana 
Davčna štev.: 96331151, matična štev.: 5024234 
 
Ponudbe bo ocenjevala s strani direktorja službe imenovana komisija. Obvestilo o 
oddaji naročila bo izdal  direktor službe. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala 
merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik si pridružuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od 
razpisanega, odvisno od organizacijskih razlogov in razpoložljivih finančnih sredstev. 
 
Naročnik bo v primeru neustreznih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si 
skladno z 80. členom ZJN-2 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 
 
Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni po pravnomočnosti Obvestila o oddaji naročila 
pristopiti k podpisu pogodbe. 
 
2.2. Pravna podlaga 
Javno naročilo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) se 
izvaja po ZJN-2 in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov, ki urejajo javna 
naročila ter v skladu z javnofinančnimi predpisi in predpisi, ki urejajo področje, ki je 
predmet 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. 
 
2.4. Pojasnila k razpisni dokumentaciji 
Ponudnik lahko zahteva pojasnila k razpisni dokumentaciji le v elektronski obliki 
najkasneje do 29. 4. 2008, na elektronski naslov info@us-rs.si ali na Portalu za javna 
naročila www.enaročanje.si. Na vprašanja, ki ne bodo postavljena v predpisanem 
roku, naročnik ne bo odgovarjal.  
 
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije: www.us-rs.si  (rubrika "Natečaji in razpisi) ter na Portalu za javna naročila 
www.enarocanje.si.  
 
2. 5. Jezik 
Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. 
 
2.6. Priprava ponudbene dokumentacije 
Strani v ponudbeni dokumentaciji morajo biti povezane na način, ki onemogoča 
dodajanje oz. menjavo strani (vrvica, …). Priloženi obrazci, tabele, priloge in druga 
zahtevana dokumentacija mora biti datirana, žigosana in  podpisana s strani 
zakonitega zastopnika.  
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2.7. Računske napake 
Osnova za pravilni preračun ponudbene cene je »cena na enoto mere«. 
 
2.8. Vsebina ponudbe 
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo storitev v celoti ali za posamezen sklop. 
Posameznih delov naročila iz posameznega sklopa ponudniki ne smejo deliti. 
Naročnik bo z izbranim/a ponudnikom/a sklenil pogodbo/i za posamezen/a sklop/a.  
 
2.9. Variantne ponudbe 
Variantne ponudbe niso dovoljene. 
 
2.10. Veljavnost ponudbe 
Ponudbe morajo biti veljavne do 5. 8. 2008. 
 
2.11. Vzorec pogodbe 
Vzorec pogodbe mora biti na koncu datiran, ožigosan in podpisan s strani 
ponudnikovega zakonitega zastopnika. 
 
 
3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
3.1. Predmet 
Predmet javnega naročila so obnovitvena in druga parketarska dela ter 
slikopleskarska dela v poslovnem objektu Ustavnega sodišča Republike Slovenije na 
naslovu Beethovnova ulica 10 in Cankarjeva cesta 5 v Ljubljani.  Javno naročilo se 
oddaja po sklopih in sicer:  
Sklop 1 – obnovitvena in druga  parketarska dela ter  
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša  

 Za sklop 1 –  51.000,00 EUR brez DDV 
Obnova parketa: 
V I. nadstropju stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije na Beethovnovi ulici 
10 v Ljubljani je predvidena obnova parketa, ki zajema poleg popolne izpraznitve 
prostorov tudi demontažo, čiščenje in sortiranje obstoječega parketa vključno s 
pragovi, obnova podlage (slepi pod), ponovno polaganje obnovljenega obstoječega 
parketa ter polaganje manjkajočega, novega parketa (natančna kopija obstoječega). 
Po končani montaži je potrebno še: kitanje, brušenje in oljenje. V stavbi je predvideno 
tudi manjše popravilo parketa v salonu, nato brušenje, kitanje in patiniranje (luženje) 
ter oljenje obstoječega parketa. Predvidena je tudi prilagoditev vratnih kril in 
demontaža in ponovna montaža stenskih letev (mizarska dela).  
Obnova parketa v I. nadstropju stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije na 
Cankarjevi cesti 5 v Ljubljani zajema poleg popolne izpraznitve prostorov tudi 
brušenje (sedaj lakiran), kitanje in oljenje obstoječega parketa z morebitnimi drobnimi 
popravili in demontaža in ponovna montaža stenskih letev . 
 
Periodično vzdrževanje parketa: 
Ustavno sodišče Republike Slovenije ima v stavbi na Beethovnovi ulici 10 parket, ki 
je naoljen. Predvidena je obnova obstoječega oljenega parketa, ki zajema čiščenje, 
dvakratno oljenje in loščenje, in sicer v pritličju, v I. in v II. nadstropju stavbe. 
Predvideno je oljenje cca. 1000 m² in tudi morebitna drobna popravila obstoječega 
parketa. 
Pri delu mora izvajalec uporabiti izdelke najvišje kakovosti. 
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Sklop 2 – slikopleskarska dela.  
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša  

 Za sklop 2 – 13.000,00 EUR brez DDV 
 
V I. nadstropju stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije na Beethovnovi ulici 
10 in I. nadstropju na Cankarjevi cesti 5, je predvideno slikanje sten in stropov (cca 
3.000 m2) ter v stavbi na Cankarjevi cesti 5 pleskanje notranjih vrat (cca 250 m2), z 
manjšimi mizarskimi popravili. 
Pri delu mora izvajalec uporabiti izdelke najvišje kakovosti. 
 
3. 2. Ponudbena cena  
Ponudnik mora ponudbo (obrazec št. 2), izpolniti tako, da za dela po sklopu navede 
ponudbeno vrednost brez DDV, vrednost DDV in skupno ponudbeno vrednost z 
vključenim DDV. 
 
Cene v predračunu po popisu del (Priloga 1) morajo biti izražene v EUR in morajo 
vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene (vključno z davki in morebitnimi 
popusti). Enotne cene del morajo biti nespremenljive za čas trajanja pogodbenih del. 
Oblikovane morajo biti po sistemu »cena na enoto«, in morajo biti fiksne do končanja 
del. 
  
3. 3.  Plačilni pogoji 
Naročnik bo izvedena dela plačal po prejetem računu,  potrjenem s strani 
strokovnega nadzora, imenovanega s strani naročnika, in sicer 30. dan po prejemu. 
Nadzornik bo pregledal in potrdil račun v osmih dneh od prejema. 
 
3.4 Tehnične zahteve – popis del (Priloga 1)  
Vse tehnične zahteve za oba sklopa so zajete v popisih del, ki je priloga1 te razpisne 
dokumentacije. 
 
3.5. Ogled lokacije 
Ogled lokacije bo organiziran po predhodni najavi in dogovoru s predstavnikom 
naročnika.  
Ponudniki naj se za ogled prijavijo na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
faks št.: 01/ 4776-500 ali  elektronski naslov: danica.klaric@us-rs.si s pripisom 
»Ogled lokacije za obnovitvena in druga parketarska dela ter slikopleskarska dela«  
najkasneje do 25. 4. 2008 do 12.00 ure.
 
3.6. Rok izvedbe   
Rok pričetka del je 12. 7. 2008 in dokončanje najkasneje 8. 9. 2008.  
Glede na naravo razpisanih del je predviden okvirni terminski načrt: 

- od 12.7. 2008 do 7.8.2008  - obnovitvena dela v stavbi na Cankarjevi cesti 5 (v 
dveh fazah) 

- od 7.8.2008 do 8.9.2008 – obnovitvena dela na Beethovnovi ulici 10 
Obnovitvena dela v posamezni stavbi zajemajo izpraznitev prostorov, obnova 
parketa, sten, stropov (in vrat na Cankarjevi cesti 5) in ponoven vnos pohištva.  
 
Pred podpisom pogodbe bo naročnik organiziral skupni sestanek z izvajalcem 
parketarskih del  in slikopleskarkih del v smislu natančne določitve in uskladitve 
terminskega plana. 
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3.7. Podizvajalci  
Ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, bo moral zanje predložiti sledečo 
dokumentacijo: 

 podatke o podizvajalcih 
 navedbo, v kolikšnem deležu  bodo dela izvajali podizvajalci 
 podpisane sporazume o medsebojnem sodelovanju z navedbo, katera dela 

bodo opravljali podizvajalci 
 izjavo o izpolnjevanju pogojev 

 
Ponudnik bo v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število 
podizvajalcev.  
 
3.8. Skupna ponudba 
Ponudbo na osnovi razpisa lahko predloži skupina izvajalcev. V takem primeru bo 
naročnik zahteval, da skupina izvajalcev predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost 
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to bodo ponudniki 
odgovarjali naročniku neomejeno solidarno. 
 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik 
izpolnjevati vse splošne pogoje in  ekonomsko finančne pogoje določene v točkah 4. 
1. in  4. 2.,  pogoje iz točke  4.3. pa vsi ponudniki skupaj.  
 
Vsi ponudniki navedeni v skupni ponudbi morajo posamično izpolniti dokumente, ki 
so navedeni  v točki 8. teh navodil. Obrazec št. 2 - Ponudba in prilogo št. 1 - 
Predračuna po popisu del morajo izpolniti vsi ponudniki skupaj (dokumenta morata 
biti podpisana s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).  
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4. POGOJI 
 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, sicer ponudba ni popolna.  
 
 
4.1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena za 
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. 
 
DOKAZILA: 
a) Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. 
člena ZJN-2 (izjava  - obrazec št. 3 se nanaša na pravne osebe) 
b) Pisna izjava zakonitega zastopnika, dana pod kazensko in materialno 
odgovornostjo, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja 
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (izjava  -obrazec št. 4 se nanaša za vsakega 
posameznega zakonitega zastopnika). 
 
4.2. Ostali splošni, ekonomsko – finančni in drugi pogoji 
 
- ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, 
-  ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje  
   dejavnosti, ki je predmet javnega naročila oziroma mora imeti pravico do  
    opravljanja dejavnosti vpisano v register, če zakon tako zahteva, 
- ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost po 33. členu ZGO-1 
- proti ponudniku ne sme biti uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne  

poravnave v skladu s predpisi, 
- ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z 

zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika. 
- ponudnik mora imeti pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred oddajo 

ponudbe in v preteklih šestih mesecih ne sme imeti blokiranega transakcijskega 
računa, 

- ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega naročanja. 

DOKAZILO: 
Izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo – Obrazec št. 5  
 
4.3. Referenčna lista razpisanih del 
Upoštevane bodo reference za zadnja 3 leta (podpisana pogodba za razpisano vrsto 
del v obdobju med 20.3.2005 in 20.3.2008). Ponudnik mora navesti vsaj 2 referenci 
za podobna dela (za posamezen sklop). Vrednost posamezne reference za 
opravljena dela znaša vsaj 30.000,00 EUR brez DDV za Sklop 1, oz. 8.000,00 EUR 
brez DDV za sklop 2.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. 
 
4.4. Dolžina garancijskega (jamčevalnega) roka  
Dolžina garancijskega (jamčevalnega) roka je najmanj 2 leti za vse predvidene 
storitve.  
DOKAZILO: 
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo 
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5. FINANČNO ZAVAROVANJE 
Finančna zavarovanja s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti 
v postopku oddaje javnega naročila so 
 
5.1. Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v postopku javnega naročila (izjava – 
obr. 5) 
 
Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
zahteval od izvajalca, s katerim bo sklenil pogodbo za sklop 1 v vrednosti, višji od 
40.000,00 EUR.  
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 %  
pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil naročniku v 8 dneh po podpisu pogodbe. 
Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je za 30 
dni daljša od roka za zaključek del. 

 
   
5.2. Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za 
odpravo napak v garancijskem roku (izjava – obr. 5) 
Naročnik bo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku zahteval 
od izvajalca, s katerim bo sklenil pogodbo za sklop 1 v vrednosti, višji od 40.000,00 
EUR. 
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 %  
obračunske vrednosti, bo izvajalec izročil naročniku v 8 dneh po potrjenem končnem 
obračunu izvedenih del. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku je za 60 dni daljše kot je garancijski rok, ki bo določen v pogodbi. 
 
Finančno zavarovanje (kavcijsko zavarovanje ali bančna garancija) za točko 5.1. kot 
točko 5. 2. mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta mora 
biti enaka valuti javnega naročila (v EUR). 
 
6. 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 glede na sklop: 
 
6.1. Sklop 1 – obnovitvena in druga parketarska dela 
 
cena                                     90% do 90 točk 
garancijski (jamčevalni) roki   10% do 10 točk 
 
Največje možno število točk je 100.  
 
Obrazložitev merila za Sklop 1: 
 
6. 1.1. CENA: do 90 točk za najcenejšo ponudbo, ostali sorazmerno manj po formuli 
 

kŠteviloToč
enacenaPonudb
mcenaMinimu

=×90  
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6.1.2. GARANCIJSKI ROKI do 10 točk za ponudbo z najdaljšimi garancijskimi roki 
 
Garancija za obnovitvena dela na parketu 
Garancija za obnovitvena dela na parketu  do 5 let   10 točk 
Garancija za obnovitvena dela na parketu  do 3 let     5 točk 
Garancija za obnovitvena dela na parketu  do 2 leti     0 točk 
(ponudnik mora za obnovitvena dela na parketu nuditi najmanj 2 leti garancije!)  
 
6. 2. Sklop 2 – slikopleskarska dela 
 
cena                                     90% do 90 točk 
garancijski (jamčevalni) roki   10% do 10 točk 
 
Največje možno število točk je 100.  
 
Obrazložitev merila za Sklop 2: 
 
6. 2.1. CENA: do 90 točk za najcenejšo ponudbo, ostali sorazmerno manj po formuli 
 

kŠteviloToč
enacenaPonudb
mcenaMinimu

=×90  

 
6.2.2 GARANCIJSKI ROKI do 10 točk za ponudbo z najdaljšimi garancijskimi roki 
 
Garancija za pleskarska dela na stavbnem pohištvu 
Garancija za pleskarska dela  do 5 let    10 točk 
Garancija za pleskarska dela  do 3 leta     5 točk 
Garancija za pleskarska dela  do 2 leti     0 točk 
(ponudnik mora za pleskarska dela nuditi najmanj 2 leti garancije!)  
 
Komisije bo ocenjevala ponudbe za vsak sklop posebej! Pogodba bo 
podpisana z najugodnejšim ponudnikom za vsak sklop posebej! 
 
 
7. MOŽNOST REVIZIJE 
 
7. 1. Pravna podlaga in roki za vložitev 
V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E, Uradni list. 
RS, št. 26/07 in nasl.) 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. 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 ZRPJN, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila 
je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema obvestila o oddaji 
naročila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.  
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8. DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJI 
 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente: 

- Podatki o ponudniku in ponudbi – obrazec št. 1 
- Ponudba – obrazec št. 2 
- Predračun po popisu del – priloga 1  
- Vzorec pogodbe – priloga 2 
- Dokazila za ugotavljanje sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila: 

o Izjava pravne osebe – obrazec št. 3 
o Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe – obrazec št. 4 
o Izjava o ostalih dokazilih – obrazec št. 5 
o Referenčna lista – obrazec št. 6 

 
V primeru nastopanja s podizvajalci oz. pri skupni ponudbi ponudniki oz. podizvajalci 
predložijo tudi druge dokumente, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji (točki 3.7 in 
3.8). 
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Ponudnik ..................................................    Obrazec št. 1 
                
Naslov ....................................................... 
 
.................................................................... 
 
Podatke o ponudniku in ponudbi izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in 
po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. OBVEZNO VNESITE VSE ZAHTEVANE 
PODATKE 
 

Podatki o ponudniku za izbiro izvajalca za Sklop 1 in / ali Sklop 2 javnega naročila  
št. Su-X-48/08-3 

 
Firma oz. ime ponudnika (popolni 
naziv) 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika 
 

 

Matična številka 
 

 

Davčna oziroma identifikacijska 
številka 

 

Številka transakcijskega 
(poslovnega) računa 

 

Naziv banke 
 

 

Polni naslov ponudnika 
 

 

Kontaktna oseba (odgovorna za 
razlago ponudbe): 

 

Telefon:  
 

 

Telefaks: 
 

 

E-pošta: 
 

 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe 

 

 
  
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
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Ponudnik ..................................................   Obrazec št. 2       
 
Naslov ....................................................... 
 
.................................................................... 
 
PONUDBA za sklop 1 – obnovitvena in druga parketarska dela    
 
Skupna cena brez DDV 
(za vse elemente popisa del) 

__________________ EUR 

 
20 % DDV 

 
__________________ EUR 

 
Skupna cena z DDV 

 
__________________ EUR 

 
Garancijski rok za obnovitvena dela na parketu  _________ let 
(najmanj 2 leti) 
 
V ponudbi nastopamo (ustrezno obkroži) 
a)  samostojno 
b)  s podizvajalci 
c)  skupna ponudba 
___________________________________________________________________ 
 
PONUDBA za sklop 2 – slikopleskarka  dela   
 
Skupna cena brez DDV 
(za vse elemente popisa del) 

__________________ EUR 

 
20 % DDV 

 
__________________ EUR 

 
Skupna cena z DDV 

 
__________________ EUR 

 
Garancijski rok za pleskarska dela   _________ let 
(najmanj 2 leti) 
 
V ponudbi nastopamo (ustrezno obkroži) 
a)  samostojno 
b)  s podizvajalci 
c)  skupna ponudba 
___________________________________________________________________ 
 
Obvezna priloga: izpolnjen predračun po popisu del (priloga 1) v tiskani obliki. 
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
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Ponudnik ..................................................   Obrazec št. 3 
              
Naslov ....................................................... 
 
.................................................................... 
 
           
 
 

IZJAVA PRAVNE OSEBE (k točki 4.1.a) 
 

 
 
V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca za Sklop 1 in / ali Sklop 2 javnega 
naročila, št. Su-X-48/08-3, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil  pod številko 
objave ………………., izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz 1. odstavka 42. 
člena Zakona o javnih naročilih – 2.  
 
 
 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
 

 
 
 
 
 

Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika 
posebej, v tem primeru se  obrazec izjava  fotokopira. 
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PONUDNIK: 
 
……………………………………..     Obrazec št. 4 
 
Naslov ........................................ 
 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE (k točki 4.1.b) 
 
 

V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca za Sklop 1 in / ali Sklop 2 javnega 
naročila št. Su-X-48/08-3, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko 
objave  ………………., izjavljam, da izpolnjujem vse zahteve iz 1. odstavka 42. člena 
Zakona o javnih naročilih – 2.  
 
 
Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika 
posebej, v tem primeru se  obrazec izjava  fotokopira. 
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PONUDNIK: 
……………………………………..     Obrazec št. 5 
 
Naslov ........................................ 
 
…………………………………….. 
           

I Z J A V A ( k točkama 4.2., 4.4. in 5.2.) 
 
V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca za Sklop 1 in / ali Sklop 2 javnega 
naročila št. Su-X-48/08-3, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod objavo  
številka ______________,  izjavljam, da : 
• Smo registrirani smo za dejavnost , ki je predmet javnega naročila. 
• imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet javnega naročila, 
• Imamo pravico do opravljanja obrtne dejavnosti za sklop za katerega se 

prijavljamo. O vpisu v obrtni register je izdan sklep št. _____________ z dne 
________, za opravljanje naslednje dejavnosti __________________________ 
__________________________________ 

• Imamo zavarovano odgovornost po 33. členu ZGO-1, številka police ………….., 
naziv zavarovalnice ……………………………, zavarovanje traja do ………… 

• Nismo  v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z našimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustil poslovno dejavnost ali nismo 
v katerem koli podobnem položaju. 

• Izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 
določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika. 

• Izkazujemo pozitivno poslovanje v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe 
in v preteklih šestih mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa. 

• Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 

• Zagotavljamo najmanj 2 letni garancijski (jamčevalni) rok za vse predvidene 
storitve. 

• Bomo predložili ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti za izvedena dela v poslovnem objektu Beethovnova ulica 10.  

• Bomo za izvedena dela v poslovnem objektu Beethovnova ulica 10 predložili 
ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v dogovorjeni garancijski dobi.   

 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 

Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
  
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika 
posebej, v tem primeru se  obrazec izjava  fotokopira. 
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PONUDNIK: 
 
……………………………………..     Obrazec št. 6 
 
Naslov ........................................ 
 
…………………………………….. 
 

REFERENČNA LISTA 
 
Zap. 
št. 

VRSTA DEL  (parketarska 
dela, slikopleskarska 
dela) 

Naročnik (z navedbo 
kont. osebe naročnika) 

Velikost 
(v m2) 

Ocenjena  
vrednost JN 

Datum 
podpisa 
pogodbe 

 
Podatki za storitve iz Sklopa 1 
1  

 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

Podatki za storitve iz Sklopa 2 
1  

 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

 
 
Opomba: Ponudniki naj navedejo storitve samo za sklop na katerega se prijavljajo. 
Upoštevali bomo samo reference za storitve, ki so bile izvedene v zadnjih  3 letih (od 
5. 5. 2005 do 5. 5. .2008). Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference 
preveri. 
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE ŠT. 1 

 
Ponudniki izpolnijo ponudbeni predračun tako, da za vsako postavko vpišejo ceno na 
enoto brez davka na dodano vrednost in nato ceno na količino brez davka na dodano 
vrednost v skladu s prilogo popisa.  
 
Ponudnik izpolni vse postavke predračuna in ga priloži v tiskani obliki, ki jo mora 
podpisati in žigosati ter datirati. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine originalnega 
popisa – specifikacije brez soglasja naročnika; v primeru, da ponudnik spremeni 
vsebino originalnega popisa – specifikacijo, bo ponudba nepravilna. 
 
Ponudnik mora v skupno ponudbeno ceno vključiti vse elemente, iz katerih so 
sestavljena razpisana dela (plače in druge stroške dela /morebitno nadurno delo, 
dela na dan praznika ali prostega dneva/, stroje in opremo; prevozne stroške, 
zaščitno obleko in druga zaščitna sredstva, ipd…) torej vse stroške, takse, ostale 
dajatve, vse morebitne popuste in davke oziroma mora zajeti vse pričakovane 
stroške, npr. kot sledi:  
 
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala predvidenega za vgradnjo in 

montažo, 
- po zaključku del  dostaviti vso tehnično dokumentacijo za prevzem objekta,  
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na delovišču ter notranjega 

transporta na delovišču, 
- stroške zaključnih del na delovišču z odvozom odvečnega materiala in stroške 

vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno, 
- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na 

delovišču v času izvajanja del, od začetka del do končnega prevzema objekta, 
- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na delovišču in stroške čiščenja javnih 

ter drugih poti in okolja izven delovišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli 
izvajalec ali njegov podizvajalec, 

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih 
mora izvajalec obvezno upoštevati, 

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu 
objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po 
krivdi izvajalca, 

- stroški v zvezi z odvozom odvečnega materiala, 
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno in ves čas izvedbe del, 
- in vse drugo kar zahteva zakonodaja od izvajalca za izvedbo teh razpisanih del.  

 
Za potrjevanje vzorcev izbranih materialov, ki bodo dobavljeni in vgrajeni po pogodbi 
na osnovi predmetnega javnega razpisa, je izvajalec dolžan pridobiti potrditev s strani 
naročnika. Vsi vzorci se potrjujejo v pisni obliki in se hranijo pri naročniku do 
vgradnje. 
 
Napake, ki jih je pri izpolnjevanju predračuna popravil ponudnik morajo biti 
parafirane in žigosane.
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PONUDNIK:     
 
……………………………………..     Priloga št. 1/I 
 
Naslov ........................................ 
 
……………………………………..          Predračun št. _________________ 
 
 
I. PARKETARSKA DELA     
      
1. OBNOVA PARKETA     
      
A. OBJEKT BEETHOVNOVA 10      
 OBNOVA PARKETA V 1. NADSTROPJU     
      
01. Demontaža oziroma delno razstavljenje, iznos 

in ponovni vnos pohištva, postavljanje, 
montaža oziroma sestavljenje, zaščita v času 
začasnega skladiščenja na objektu kom 70,00  

      
02. Pazljiva demontaža, čiščenje in sortiranje 

obstoječih hrastovih, masivnih paketnih plošč, 
prevoz v delavnico  m2 181,50  

      
03. Pazljiva demontaža, čiščenje in sortiranje 

obstoječega hrastovega parketa na hodniku m2 39,75  
      
04. Pazljiva demontaža, čiščenje in sortiranje 

obstoječih sestavljenih hrastovih pragov, 
sestavljenih iz parketnih deščic m2 5,90  

      
05. Oštevilčenje, pazljiva demontaža visokih 

obstenskih letev, sortiranje, priprava za 
ponovno montažo in začasno skladiščenje m1 117,50  

      
06. Odstranitev od vlage poškodovanih parketnih 

plošč v salonu vključno s podlogo (iverica) m2 8,00  
      
07. Čiščenje podlage (slepi pod) m2 227,15  
      
08. Pritrjevanje desk obstoječega slepega poda, 

zapolnitev kavern in poglobitev z bitumiziranim 
vermikulitom in izravnalna plast z 2x OSB 
ploščami debeline 1,4 cm  m2 67,00  

      
09. Pritrjevanje desk obstoječega slepega poda, 

zapolnitev kavern in poglobitev z bitumiziranim 
vermikulitom in izravnalna plast z 1x OSB 
ploščami debeline 1,4 cm  m2 170,00  

      
10. Obnova in polaganje masivnih hrastovih 

parketnih plošč dim. 63 x 63 x 2,4 cm: 
lepljenje, zamenjava poškodovanih deščic, 
obrezovanje na določeno dimenzijo, izdelava 
utorov  m2 140,00  
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11. Izdelava  in polaganje novih masivnih 

hrastovih plošč dim. 63 x 63 x 1,4 cm - 
natančna kopija obstoječih / popravljenih plošč m2 67,00  

      
12. Obdelava in polaganje obstoječega klasičnega 

hrastovega parketa, obrezovanje in 
formatiranje m2 30,00  

      
13. Dobava  in polaganje novih hrastovih 

parketnih deščic dim. cca 63 x 9 cm debeline 
2,4 cm po vzorcu obstoječega parketa m2 18,00  

      
14. Izvedba novih pragov sestavljenih iz paketnih 

deščic m2 6,00  
      
15. Brušenje, kitanje in oljenje preloženega 

parketa z oljem za obremenjene površine  m2 230,00  
      
16. Brušenje, kitanje, patiniranje ali luženje in 

oljenje parketa v salonu z oljem za 
obremenjene površine  m2 75,79  

      
17. Prilagoditev vratnih kril:                                       

demontaža tesnilnih giljotin, prirezovanje, 
ponovna montaža giljotin kom 18,00  

      
18. Ponovna montaža obstenskih letev m1 100,00  
      
19. Izdelava in montaža visokih profiliranih belo 

lakiranih obstenskih letev izdelanih po vzorcu 
obstoječih m1 17,50  

      
20. Izdelava in montaža spodnje zaključne belo 

lakirane zaokrožene letvice m1 117,50  
      
21. Izvedba zapor in zaščit na mejah območja kjer 

potekajo dela in na transportnih poteh m2 200,00  
      
22. Čiščenje prostorov med deli in po končanih 

delih kpl 1,00  
          
A. OBNOVA PARKETA BEETHOVNOVA 

SKUPAJ     
      
 DDV  0,20   
          
A. SKUPAJ Z DDV     
      
      
B. OBJEKT CANKARJEVA 5     
 OBNOVA PARKETA V 1. NADSTROPJU     
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01. Demontaža oziroma delno razstavljenje, iznos 
in ponovni vnos pohištva, postavljanje, 
montaža oziroma sestavljenje, zaščita v času 
začasnega skladiščenja na objektu kom 100,00  

      
02. Oštevilčenje, pazljiva demontaža visokih 

obstenskih letev, sortiranje, priprava za 
ponovno montažo in začasno skladiščenje m1 315,00  

      
03. Brušenje, kitanje in oljenje parketa z oljem za 

obremenjene površine  m2 470,00  
      
04. Ponovna montaža obstenskih letev m1 265,00  
      
05. Izdelava in montaža visokih profiliranih belo 

lakiranih obstenskih letev izdelanih po vzorcu 
obstoječih m1 50,00  

      
06. Izdelava in montaža spodnje zaključne belo 

lakirane zaokrožene letvice m1 315,00  
      
07. Izvedba zapor in zaščit na mejah območja kjer 

potekajo dela in zaščita tlakov in prehodov na 
transportnih poteh m2 200,00  

      
08. Vsakodnevno čiščenje prostorov med deli in 

končno čiščenje po končanih delih kpl 1,00  
          
B. OBNOVA PARKETA CANKARJEVA SKUPAJ     
      
 DDV  0,20   
          
B. SKUPAJ Z DDV     
      
      
1. OBNOVA PARKETA     
 BEETHOVNOVA IN CANKARJEVA SKUPAJ     
      
 DDV  0,20   
          
1. SKUPAJ Z DDV     
      
      
      
2. PERIODIČNA VZDRŽEVALNA DELA     
      
A. OBJEKT BEETHOVNOVA 10     
      
      
01. Čiščenje in oljenje oljenega parketa m2 998,95  
          
2. VZDRŽEVALNA DELA SKUPAJ     
      
 DDV  0,20   
          
2. SKUPAJ Z DDV     

 21



      
      
I. PARKETARSKA DELA     
      
1. OBNOVA PARKETA     
2. PERIODIČNA VZDRŽEVALNA DELA     
          
I. PARKETARSKA DELA SKUPAJ     
      
 20% DDV  0,20   
           
I. SKUPAJ Z DDV     
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
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PONUDNIK: 
 
……………………………………..     Priloga št. 1/II 
 
Naslov ........................................ 
 
……………………………………..  Predračun št. _________________ 
 
II. SLIKOPLESKARSKA DELA       
        
1. SLIKARSKA DELA       
        
A. OBJEKT BEETHOVNOVA 10       
        
01. STENE 1. NADSTROPJE       
        

 

Dvakratno slikanje sten do polnega 
kritja s poldisperzijsko barvo za 
notranje površine v svetli oker barvi v 
enakem tonu kot je obstoječi.         

 

Vključno s predhodno pripravo 
površine, odstranjevanjem 
odstopajoče barve, kitanjem razpok, 
brušenjem, fino zagladitvijo, 
čiščenjem in impregniranjem z 
razredčeno poldisperzijsko barvo. 

      
        
01. mali salon  m2 98,55    
02. salon  m2 159,75    
03. pisarna predsednika  m2 126,45    
04. tajništvo  m2 125,55    
05. pisarna sekretarja  m2 133,65    
06. hodnik  m2 162,00    
07. hodnik pred dvigalom  m2 59,40    
                
01. STENE SKUPAJ   866,00   
        
02. STROP 1. NADSTROPJE       
        

 

Dvakratno slikanje stropov do polnega 
kritja s poldisperzijsko barvo za 
notranje površine v beli barvi.        

 

Vključno s predhodno pripravo 
površine, odstranjevanjem 
odstopajoče barve, kitanjem razpok, 
brušenjem, fino zagladitvijo, 
čiščenjem in impregniranjem z 
razredčeno poldisperzijsko barvo. 

      
        
01. mali salon  m2 27,50    
02. salon  m2 75,79    
03. pisarna predsednika  m2 49,34    
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04. tajništvo  m2 48,62    
05. pisarna sekretarja  m2 55,06    
06. hodnik  m2 38,75    
07. hodnik pred dvigalom  m2 10,25    
                
02. STROP SKUPAJ   306,00   
              
A. BEETHOVNOVA SKUPAJ      
        
        
B. OBJEKT CANKARJEVA 5       
        
01. STENE 1. NADSTROPJE       
        

 

Dvakratno slikanje sten do polnega 
kritja s poldisperzijsko barvo za 
notranje površine v svetli oker barvi 
po vzorcu obstoječega tona.       

 

Vključno s predhodno pripravo 
površine: čiščenje, odstranitev 
morebitne odstopajoče barve, kitanje 
in bandažiranje razpok, brušenje in 
fina zagladitev, impregnacija z 
razredčeno akrilno emulzijo. 

      
                
01. STENE SKUPAJ  m2 1.395,00   
        
02. STROP 1. NADSTROPJE       
        

 

Dvakratno slikanje stropov do polnega 
kritja s poldisperzijsko barvo za 
notranje površine v beli barvi.        

 

Vključno s predhodno pripravo 
površine: odstranjevanje odstopajoče 
barve, kitanje razpok, brušenje, fina 
zagladitev, čiščenje in impregniranje z 
razredčeno poldisperzijsko barvo.       

              
02. STROP SKUPAJ  m2 462,00   
              
B. CANKARJEVA SKUPAJ      
        
                
1. SLIKARSKA DELA SKUPAJ      
        
        
2. PLESKARSKA DELA       
        
B. OBJEKT CANKARJEVA 5        
        
01. VRATA 1. NADSTROPJE   m2/kom m2   
      
 Podana je razvita površina vrat.     
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Manjša mizarska popravila in 
pleskarsko popravilo vrat, zamenjava 
dotrajanih delov, obžiganje in 
odstranjevanje odstopajpče barve, 
kitanje, brušenje, podlaga in 2x 
barvanje z oljnato barvo v belem tonu, 
demontaža ter ponovna vgradnja in 
popravilo okovja, zamenjava 
poškodovanih silikonskih tesnil, 
nastavitev talnih zapor. 

    
      
01. V 01  - 61x220x19 cm kom 4,00 4,40 17,60   
02. V 02  - 77x220x19 cm kom 2,00 6,15 12,30   
03. V 03  - 88x220x12 cm kom 9,00 6,30 56,70   
04. V 03  - 88x220x19 cm kom 2,00 6,65 13,30   
05. V 03  - 88x220x35 cm kom 2,00 7,50 15,00   
06. V 03  - 88x220x63 cm kom 2,00 9,00 18,00   
07. V 04  - 135x268x63 cm kom 4,00 13,45 53,80   
08. V 04  - 135x268x19 cm kom 1,00 10,65 10,65   
09. V 04* - 135x268x63 cm -samo podboj kom 1,00 6,70 6,70   
10. V 04* - 100x220x63 cm -samo podboj kom 1,00 5,70 5,70   
11. V 04* - 100x220x19 cm -samo podboj kom 1,00 3,35 3,35   
12. V 05  - 135x268x63 cm kom 1,00 21,70 21,70   
13. V 06  - 100x268x35 cm kom 1,00 8,60 8,60   
                
01. VRATA SKUPAJ    243,40  
              
B. CANKARJEVA SKUPAJ      
        
              
2. PLESKARSKA DELA SKUPAJ      
        
        
        
II. SLIKOPLESKARSKA DELA       
        
1. SLIKARSKA DELA      
2. PLESKARSKA DELA      
               
II. SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ      
        
 20% DDV  0,20    
               
II. SKUPAJ Z DDV      
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
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         Priloga št. 2 
 
VZOREC POGODBE 
 
V VZOREC POGODBE NE VPISUJTE NIČESAR! VZOREC POGODBE JE 
POTREBNO NA KONCU LE  DATIRATI, PODPISATI IN ŽIGOSATI! 
S podpisom ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z 
njo strinja. 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa 
Ivan Biščak, direktor službe (v nadaljnjem besedilu: naročnik) 
Davčna številka: 96331151 
 
in 
 
 
 
 (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
ID za DDV: ______________ 
 
skleneta naslednjo: 

POGODBO 
 o (predmet pogodbe se bo, glede na sklop, vpisal ob sklenitvi pogodbe) 

 
I. UVODNA DOLOČILA 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa 
po odprtem postopku zbiranja ponudb v skladu s 25. členom ZJN -2 (po sklopih)  
za ______________________ (besedilo izbranega sklopa/ov se bo vpisalo ob 
sklenitvi pogodbe)objavljenega na Portalu javnih naročil št. _______ z dne _______ 
in z odločitvijo naročnika o oddaji naročila št. _____________ z dne na osnovi 
ponudbe izvajalca št. _____________ z dne ________________. 
 
Predmet izpolnitvenega ravnanja izvajalca je pravočasna in pravilna izvedba storitev, 
ki so bile oddane po postopku oddaje javnega naročila.  
 
Sestavni del pogodbe sta razpisna dokumentacija naročnika in  ponudbena 
dokumentacija izvajalca. 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet izvajalčevega izpolnitvenega ravnanja je:  
Sklop 1 – Obnovitvena in druga parketarska dela in  
Sklop 2 – Slikopleskarska dela 
(besedilo izbranega sklopa/ov se bo vpisalo ob sklenitvi pogodbe) 

 
3. člen 
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Izvajalec bo delo opravil in organiziral tako, da bo predmet izpolnitvenega ravnanja 
opravljen v roku, ki ga je določil naročnik.  
 
III. CENA, OBRAČUN IN PLAČILO  

 
4. člen 

 
Vrednost pogodbeno dogovorjenih del  po sistemu enotnih fiksnih cen, znaša: 
_________________________ EUR brez DDV, __________ EUR 20 % DDV, 
skupaj z DDV  ______________________ EUR.  
 
z besedo: _________________________ EUR __/100 (podatek se bo vpisal ob 
sklepanju pogodbe). 
Naročnik bo plačal izvedena dela na podlagi obračuna dejansko izvedenih količin in 
opravljenih del po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, evidentiranih in 
potrjenih v knjigi obračunskih izmer.  
 
Naročnik bo uradno prejeti račun potrdil najkasneje v osmih dneh po prejemu. Rok za 
plačilo računa je 30. dan po prevzemu opravljenih storitev ter pravilno izstavljenem in 
uradno prejetem računu. 
 
Naročnik bo sredstva po tej pogodbi zagotovil iz proračunske postavke 3331-4025 
materialni stroški. 
 
Naročnik bo znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca št. …………………….. 
odprt pri ………………… banki, in sicer 30. dan od prejema pravilno izstavljenega 
računa. 
 

 
IV. ROK ZA PRIČETEK IN IZVRŠITEV DEL 

 
5. člen 

 
Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del na objektu pričel 12. 7. 2008  in jih bo 
izvajal v skladu s terminskim planom. Rok izvedbe in dokončanje posameznih faz bo 
razviden iz terminskega plana, ki ga bo pripravil izvajalec in potrdil naročnik. V 
terminskem planu bodo vsebovane vse faze, ki so potrebne za pravilno izpolnitev 
obveznosti. 
 
Rok za izvršitev del po tej pogodbi je  najkasneje 8. 9. 2008.  
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je rok za izvršitev del po tej pogodbi bistvena 
sestavina pogodbe. 
 
Izvajalec pravočasno izpolni svojo obveznost, če do roka, določenega v prvem 
odstavku tega člena, v celoti izpolni izvršitveno dejanje in posel izroči naročniku. Če 
izvajalec do navedenega roka izpolnitve ne opravi, pride v zamudo z izpolnitvijo. 
 

6. člen 
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Rok iz prvega odstavka 5. člena se lahko spremeni samo zaradi okoliščin, ki so 
nastale po sklenitvi pogodbe in jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim 
tudi ne izogniti.  
 
Med okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz 
poslovanja izvajalca, ravnanja tretjih, s katerimi je izvajalec v poslovnem razmerju, 
naravni dogodki, ki bi jih izvajalec moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove 
negativne posledice.   
 

7. člen 
 
Izvajalec je dolžan  naročnika obvestiti o nastopu okoliščin, ki lahko vplivajo na 
spremembo pogodbeno določenega roka, najkasneje v roku 2 delovnih dni po 
nastopu okoliščin iz prvega odstavka 6. člena.  
 
Obvestilo mora vsebovati predlog za podaljšanje rokov za izvedbo del in posledice 
podaljšanja roka ter ukrepe, s katerimi bi bilo mogoče podaljšanje rokov skrajšati ali 
se jim povsem izogniti.  
 
V kolikor obvestilo ne vsebuje sestavin iz drugega odstavka tega člena, ima naročnik 
pravico predlog za podaljšanje roka zavrniti. 
 
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

8. člen 
 
Izvajalec del za sklop 1 je dolžan imenovati odgovornega vodjo del v smislu vodenja 
in koordiniranja del na skupnem delovišču.  
 
Izvajalec je dolžan voditi seznam delavcev in vse druge predpisane evidence.  
 
 

9. člen 
 
Dela je možno izvajati: 
o v rednem času fizičnega varovanja objekta, to je od ponedeljka do petka od 6.00 

do 22.00 ure in v soboto od 6.00 do 16.00 ure, 
o v času izven fizičnega varovanja objekta, lahko izvajalec izvaja delo samo ob 

predhodnem obvestilu naročnika, ki mu zagotovi vstop v objekt, 
o moteča dela se morajo izvajati izven rednega delovnega časa (pred 8 oziroma po 

16 uri vsak delovnik), 
o delavci izvajalca se morajo gibati le v območju delovišča in dostopov nanj.  
 
 
 

10. člen 
 
Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na pomanjkljivost v njegovem naročilu – 
popisih del ter na druge okoliščine, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile 
lahko pomembne za naročeno delo ali za njegovo pravočasno izvršitev, in se 
odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo in/ali 
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neustrezne dokumentacije. Eventualne pomanjkljivosti bo izvajalec saniral na lastne 
stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom ne da bi zaradi tega 
prekoračil rok izvršitve in predaje posla naročniku.  
 
Dolžnost izvajalca iz prvega odstavka tega člena, se nanaša tudi na tista naročnikova 
navodila, s katerimi naročnik po sklenitvi pogodbe podrobneje določi lastnosti 
opravljenega posla.        
 
Izvajalec je dolžan upoštevati strokovne ocene in pripombe naročnika glede kvalitete 
izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na 
katere ga ta opozori.                                           
 

11. člen 
 
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del uporabiti materiale in izdelke najboljše kakovosti 
in izvesti vsa dela skladno s popisom del.  
 
Če opravljena storitev ne bo izdelana iz najboljših materialov in izdelkov najboljše 
kakovosti, izvajalec ni upravičen do nikakršnega plačila ne glede na to koliko dela, 
materiala in drugih sredstev je vložil, da bi dosegel izvršitev del po tej pogodbi. 
 

12. člen 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o datumu, ko lahko naročnik opravi ogled in 
potrdi prevzem storitev, ki so predmet te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o dnevu prevzema opravljenih storitev najmanj 
3 dni  pred dnevom, ko se lahko opravi ogled in potrdi prevzem.  
 
Obvestilo mora biti poslano po pošti, elektronski pošti (info@us-rs.si)  ali faksu 
naročnika (01/ 477 65 00).  
                                                               

13. člen 
 
Ravnanja izvajalca v zvezi z izpolnjevanjem njegovih obveznosti se presojajo po 
standardu profesionalne skrbnosti. 
 
Izvajalec je odgovoren za napake del tudi tedaj, če je delal pod stalnim nadzorstvom 
in po navodilih naročnika, če so napake posledica neupoštevanja pravil njegove 
stroke. 
 
VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

14. člen 
 
Naročnik je dolžan prevzeti delo, ki je bilo izvršeno po določilih pogodbe in pravilih 
posla.  
 
Če ima opravljen posel napake, ga naročnik ni dolžan prevzeti. 
 
Naročnik ni dolžan izplačati plačila, dokler ne pregleda izvršenega dela in ga ne 
potrdi.  
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Izvajalec nima pravice zahtevati delnega plačila, če dela ni izvršil v celoti tako, kot je 
dogovorjeno s to pogodbo. 
 
Naročnik se obvezuje imenovati koordinatorja varstva pri delu.  
 
VII. STROKOVNI NADZOR 
 

15. člen 
 
Naročnik bo nadzoroval izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajal 
navodila. Na strani naročnika bo strokovni nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi 
opravljal ………………………………….. 
 
 
VIII. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE  
 

16. člen 
 
Izvajalec naročniku jamči, da opravljene storitve, ki so predmet te pogodbe nimajo 
stvarnih napak, da ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in 
specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne dokumentacije. 
 
Izpolnitev pogodbe s strani izvajalca ima stvarne napake, če opravljeno delo ne 
ustreza pogodbeno dogovorjenim lastnostim in pravilom stroke.  
 
Naročnik mora izvajalca obvestiti o očitnih stvarnih napakah, ki jih ugotovi ob 
prevzemu. 
 
Obvestilo o napaki začne učinkovati, ko izvajalec obvestilo prejme. 
 
Če ima opravljeni posel tako napako, da je opravljena storitev, ki je predmet te 
pogodbe, opravljena v nasprotju z izrecnimi pogodbenimi pogoji, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe in zahteva povračilo škode. 
 
IX. JAMSTVA IN GARANCIJSKI ROK 
 

17. člen 
 
Izvajalec mora v 8 dneh po podpisu pogodbe naročniku dostaviti finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene 
vrednosti z DDV (za sklop 1), sicer je pogodba neveljavna. Veljavnost garancije mora 
biti za 30 dni daljša od roka za zaključek del.  
 
Garancijski rok za kakovost izvedenih del __________ (podatek se bo vpisal ob 
sklepanju pogodbe) od dneva prevzema.  
 
 

18. člen 
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Izvajalec se zaveže pomanjkljivosti, ki jih je naročnik uveljavljal odpraviti takoj in v 
času, ki mu ga določi naročnik.  
 
Če izvajalec prekorači rok, določen v prvem odstavku tega člena, je naročnik 
upravičen do nadomestne izpolnitve, katere strošek je breme izvajalca. 
 
Vsi stroški, ki nastanejo v času garancijskega roka, bremenijo izvajalca. 
 

19. člen 
 
Kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku je izvajalec dolžan ob 
primopredaji pogodbenih del izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo 
napak v garancijskem roku za izvedena dela po pogodbi (sklop 1), plačljivo na prvi 
poziv, v višini 10% obračunske vrednosti del z DDV. Rok trajanja garancije mora biti 
60 dni daljši kot znaša garancijski rok po tej pogodbi. Brez predloženega finančnega 
zavarovanja prevzem ni uspešno opravljena (Garancije za odpravo napak v 
garancijskem roku) naročniku.  
 
X. DODATNA NAROČILA 
  

20. člen 
 
Izvajalec se zaveže izvesti tudi dodatno naročena dela, katerih izvedbo bo pisno 
zahteval in odobril naročnik.  
 
Za ta dela se sklene ustrezen dodatek k pogodbi, pod pogoji iz razpisne in 
ponudbene dokumentacije. 
 
XI. ODSTOP OD POGODBE 
 

21. člen 
 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec: 
- ne bi začel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;  
- ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika 
- ne bi izročil naročniku v roku 8 dni po podpisu te pogodbe nepreklicno in 
brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Pogodba po tem členu je razvezana v roku 15 dni od dne, ko je naročnik oddal 
priporočeno pisno obvestilo  o razvezi pogodbe na pošto. 
 
V primeru, da do razveze pogodbe pride iz razlogov na strani izvajalca, je ta dolžan 
ne glede na potek odpovednega roka opraviti vsa nujna dela in storitve, s katerimi bi 
se preprečil nastanek večje škode in sicer do izteka roka iz prejšnjega odstavka tega 
člena.  
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V primeru razveze pogodbe, ne glede na razlog razveze, je izvajalec dolžan 
naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času od sklenitve pogodbe in je 
zbrana pri izvajalcu.  
 
XII. POGODBENA KAZEN 
 

22. člen 
 
Če izvajalec zaradi razlogov, ki izvirajo iz njegove sfere, zamudi z rokom izvedbe v 
pogodbenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pet promilov 
od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujen koledarski dan, vendar ne več kot 
deset odstotkov pogodbene vrednosti.  
 
Pogodbena kazen se obračuna na podlagi podpisanega zapisnika o obračunu. 
Pogodbena kazen mora biti izračunana in prikazana v računu .  
 
 
XIII. ZAVAROVANJE DEL IN VARSTVO PRI DELU 
 

23. člen 
 
Izvajalec bo zavaroval dela po tej pogodbi do primopredaje naročniku, v skladu s 
splošnimi pogoji za zavarovanje del, ki so predmet te pogodbe. 
 
Izvajalec mora primerno zavarovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, 
poškodbami, uničenjem ali krajo od začetka izvajanja del do primopredaje 
pogodbenih del. Stroški zavarovanja bremenijo izvajalca. 
 
Pri izvedbi del je izvajalec dolžan spoštovati določila Zakona o varnosti in zdravju pri 
delu (Uradni list RS, št. 56/99 in nasl.).  
 
( PLAČILO PODIZVAJALCEM – za primer, da bo izvajalec izvajal dela s 
podizvajalcem, v nasprotnem se člen briše 
 

x. člen 
 
S to pogodbo izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi z njegove strani 
potrjenega računa oziroma situacije podizvajalcem, neposredno plačuje 
podizvajalcem na način, ki ga podrobneje določa zakon in podzakonski predpisi. )  
 
XIV. DOLŽNOST VAROVANJA PODATKOV  
 

24. člen 
 
Izvajalec in njegovi podizvajalci morajo kot poslovno skrivnost varovati vse podatke s 
katerimi se seznanijo v okviru opravljanja dela pri naročniku. Obveznost varovanja 
podatkov ne preneha s potekom veljavnosti pogodbe. 
 
XV. SKRBNIK POGODBE 
 

25. člen 
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Skrbnik pogodbe je odgovoren za pravilno in pravočasno izvajanje te pogodbe in za 
urejanje medsebojnih odnosov v času veljavnosti pogodbe. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Zlatko Glavica, s strani izvajalca je skrbnik 
pogodbe ____________________ (podatek se bo vpisal ob sklepanju pogodbe). 
 
O vsaki spremembi osebe skrbnika, mora pogodbena stranka pri kateri je 
sprememba nastala, o tem pisno obvestiti drugo stranko. 
 
XVI. REŠEVANJE SPOROV 

26. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta vse spore iz pogodbe reševali sporazumno, če pa to ne bo 
mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
XVII. VELJAVNOST IN UPORABA POGODBE 
 

27. člen 
 
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s 
predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancijo mora 
izvajalec predložiti naročniku najkasneje v 10-ih dneh od sklenitve pogodbe. 
 
Pogodba velja do poteka garancijskih rokov.   
 
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. 
 
 
 
Številka: Su-X-48/08- 
Ljubljana,    Kraj in datum, 
                                                                                       
 
Naročnik:                                                                       Izvajalec: 
Ustavno sodišče Republike Slovenije      
 
 
 
 
 
 
Ivan Biščak        
direktor službe      zakoniti zastopnik  
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P  O  D  I  Z  V  A  J  A  L  C  I 
 

(k točki 3.7.) 
 
 
- podatki o podizvajalcu 
- udeležba podizvajalcev 
- sporazum o medsebojnem sodelovanju 
- izjava podizvajalca za izpolnjevanje pogojev 
 
 

 
PODATKI  O  PODIZVAJALCU 

 
Podizvajalec  
 

 

Naslov 
 

 

Kontaktna oseba 
 

 

Telefon 
 

 

Faks 
 

 

Elektronski naslov 
 

 

Matična številka podjetja 
 

 

Identifikacijska številka za DDV 
 

 

Transakcijski račun 
 

 

Odprt pri  
 

 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe 
 

 

 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 

 
 
 
OPOMBA: To tabelo izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. V primeru 
večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.   
 

 35



 
UDELEŽBA  PODIZVAJALCEV 

 
 
 
V zvezi  z javnim naročilom Su-X-48/08-3, Sklop - ………………………….… 
izjavljamo, da nastopamo  s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe 
le-tega: 
 
 
V ponudbi je podizvajalec _________________________________________ (naziv)   
 
za _____________________________________________________  (vrsta storitve)  
 
udeležen v višini _____  % vrednosti ponudbe. 
 
 
 
V ponudbi je podizvajalec _________________________________________ (naziv)   
 
za _____________________________________________________  (vrsta storitve)  
 
udeležen v višini _____  % vrednosti ponudbe. 
 
 
 
V ponudbi je podizvajalec _________________________________________ (naziv)   
 
za _____________________________________________________  (vrsta storitve)  
 
udeležen v višini _____  % vrednosti ponudbe. 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:  Podpis zakonitega zastopnika 
 
.......................................    ........................................... 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: To tabelo izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. V primeru 
večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.   
 
 

 36



 
 

 
PODIZVAJALEC 
 
………………………………. 
 
……………………………… 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

I Z J A V A  
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo zahteve iz:  
 

• prvega odstavka 42. člena ZJN-2, 
• točke b) tretjega odstavka 42. člena ZJN-2, 
• prvega odstavka 43. člena ZJN-2. 

 
 
S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in 
verodostojne dokumente.   
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:         Žig:     Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca 
 
...............................    ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.   
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S P O R A Z U M   O   M E D S E B O J N E M 
 

S O D E L O V A N J U 
 
 

( priložijo  ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci) 
 
 
 
 

Vsebino sporazuma določite sami.  
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SKUPNA PONUDBA 
 

(k točki 3.8.) 
 

• seznam ponudnikov v skupni ponudbi 
• sporazum o skupnem sodelovanju  

 
in  
 
vsa ponudbena dokumentacija, ki se zahteva za ponudnika 
 
 
 
 
 
Seznam ponudnikov v skupni ponudbi: 
 
 
 

  
Naziv ponudnika 

1.  
 

2. 
 

 

3. 
 

 

4.  
 

 

5. 
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S P O R A Z U M   O   M E D S E B O J N E M 
 

S O D E L O V A N J U 
 
 

( priloži skupina  ponudnikov v skupni ponudbi ) 
 
 
 

 
 
 

Vsebino sporazuma določite sami.  
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