
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 

 
Številka: Su-X-26/09-2 
Datum:   10. 6. 2009              
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Naročnik:  REPUBLIKA SLOVENIJA, USTAVNO SODIŠČE  
Matična številka: 5024234 
Davčna številka: 96331151 
Številka TRR: REPUBLIKA SLOVENIJA - PRORAČUN: 01100-6300109972 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o 
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09-ZDDV-1A) ni davčni 
zavezanec. 
 

TEMELJNI PODATKI ZA ZBIRANJE PONUDB: 
 

1. Predmet javnega naročila (v nadaljevanju JN): izvedba gradbenih, obrtniških in 

instalacijskih obnovitvenih del v kletnih prostorih na Beethovnovi ulici 10 v 

Ljubljani. 

2. Rok za oddajo ponudbe: 19. 6. 2009 do 10.00 ure. 
3. Naročnik bo ocenjeval le popolne ponudbe, to so ponudbe, ki bodo pravočasne, 

formalno popolne, sprejemljive, pravilne in primerne. Merilo za izbor najugodnejše 

ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.  
 
Ponudbe je treba poslati po pošti ali vložiti v glavni pisarni Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za 
gradbena dela, Su-X-26/09, ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov 
ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe. Ponudbe, ki do roka ne 
bodo predložene, ne glede na način dostave (osebno v glavno pisarno ali po pošti), 
bodo izločene in neodprte vrnjene ponudnikom. Ustavno sodišče sprejema ponudbe 
vsak delovni dan od 08:00 do 16:00 ure.  

 

POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE 
 
Za popolno ponudbo se šteje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 

1. Veljavnost ponudbe: 90 dni od roka za predložitev ponudb. 

2. Ponujene cene morajo biti izražene v EUR. Ponudbena cena je za čas 
pogodbenega razmerja fiksna in vključuje vse elemente cene: davke, prispevke, 
stroške prevoza, popuste in morebitne druge stroške.  
Če izvajalec v ponudbi ne ponuja referenčnih izdelkov (izdelkov, ki jih predvideva za 
vgraditev oziroma priporoča projektant v popisih del in materiala), mora za ponujeni 
ekvivalent v ponudbi navesti proizvajalca in tip ponujenega izdelka. Izdelki ne smejo 
biti slabše kvalitete kot priporočeni. Nadzornik imenovan s strani naročnika lahko od 
ponudnika - izvajalca zahteva, da izdelek slabše kvalitete zamenja z ustreznim za 
enako ceno. 
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3. Rok plačila: 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa za 
opravljena pogodbena dela, ki ga bo potrdil nadzornik. 

4. Rok dokončanja del s primopredajo: 60 dni po začetku izvedbe del. Dela se bodo 
pričela izvajati predvidoma 20. 7. 2009 in se bodo izvajala neprekinjeno do 
dokončanja in prevzema objekta, predvidoma do 17. 9. 2009.  

5. Garancijska doba: 10 letni garancijski rok (od tega 5 letna garancija 
zavarovalnice ali zavarovanje banke za odpravo napak v garancijski dobi). 

6. Reference izvajalca: Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih 
del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, in sicer vsaj 3 gradnje izvedene po 1. 
6. 2004, kar bo izkazal s podpisanim in izpolnjenim obrazcem (Priloga 5). 

7. Zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, 

od začetka del do primopredaje objekta naročniku: zavarovanje mora biti 
izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi; izvajalec mora kopijo police za vrednost 
pogodbenih del dostaviti naročniku ob sklenitvi pogodbe. 

8. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo predmeta javnega naročila v celoti.  

9. Obseg naročila: Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega  
naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. 

10. Variantne ponudbe: niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.  

11. Skupna ponudba: Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov  
(partnerjev). V tem primeru morajo ponudniki, ki oddajo skupno ponudbo, obvezno 

predložiti dogovor o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbo o sodelovanju) in 
obvezno izpolniti Prilogo 2.  

 
Dogovor o skupni izvedbi naročila mora biti predložen v izvirniku in mora vsebovati: 

- navedbo vodilnega partnerja, ki je pooblaščen tudi za končno sestavo, 
usklajevanje, podpis in pravočasno predložitev ponudbe, pridobivanje informacij od 
naročnika, podpis pogodbe, itd. 

- navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, 

- navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev za izvedbo del po pogodbi. 
 
Dogovor o skupni izvedbi naročila morajo podpisati in žigosati vsi partnerji in mora veljati 
ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

12. Izvedba naročila s podizvajalci: V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega 
naročila posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v ponudbi navesti skladno s 
priloženim obrazcem (Priloga 3). Ponudnik naročniku za delo, ki ga je opravil njegov 
podizvajalec, odgovarja enako, kot če bi delo opravil sam. 

13. Dodatna naročila – (v skladu s prvo in/ali drugo točko šestega odstavka 29. 

člena ZJN-2)  
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi  in pod pogoji iz prve in/ali druge točke 
šestega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 
nasl. – v nadaljevanju ZJN-2) izvajalcu, ki bo izbran v tem postopku, po postopku s 
pogajanji brez predhodne objave odda javno naročilo za dodatne gradnje, ki niso 
vključene v prvotni projekt, ali naročilo za dodatne gradnje, ki predstavljajo ponovitev 
podobnih gradenj kot so zajete v prvotnem naročilu.  

14. Ogled objekta: Vsak zainteresiran ponudnik si je dolžan ogledati objekt in preveriti 
mere na kraju samem. Ogled objekta in projektne dokumentacije je možen po predhodni 
najavi na telefon št. (01) 477-64-59, Tanja Dežman. 

15. Podpis pogodbe: Izbrani ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne 
ponudbe je dolžan najkasneje v 5 (petih) dneh po prejemu pogodbe v podpis, naročniku 
vrniti podpisano pogodbo, sicer se šteje, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.  

16. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in ţigosati vse obrazce (Priloge), ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. To pomeni, da mora obrazce:  
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- podatki o gospodarskem subjektu (Priloga: 1) – izpolniti, podpisati in žigosati, 
- skupna ponudba (Priloga: 2) – izpolniti, podpisati in žigosati,  
- izjava o podizvajalcih (Priloga: 3) – izpolniti, podpisati in žigosati, 
- izjava o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev (Priloga: 4) –  
izpolniti, podpisati in žigosati, 
- reference (Priloga: 5) - izpolniti, podpisati in žigosati, 
- ponudbeni predračun (Priloga: 6) – izpolniti, podpisati in žigosati, 
- vzorec pogodbe (Priloga: 7) – podpisati in žigosati. S podpisom vzorca pogodbe  
ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja. 

 

17. Projektna dokumentacija s popisi del in materialom – priloge povabila k oddaji 
ponudbe: 
- 0 vodilna mapa in 1 načrt arhitekture – priloga 8 
- 4 načrt električnih inštalacij in električne opreme – priloga 9 
- 5 načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – priloga 10. 
 
Morebitne popravke pri izpolnjevanju prilog mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom 
svoje pooblaščene osebe tik ob popravku. 
 

IZLOČITEV PONUDBE 

Ponudbe, ki ne bodo popolne, bodo izločene iz postopka oddaje javnega naročila. 
Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.  
 

Upoštevali bomo samo popolne ponudbe. 
 

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri 
posameznem merilu je mogoče doseči naslednje število točk: 
 

 cena                                   90 % do 90 točk 

 čas izvedbe  10 %  do 10 točk 
 

Največje moţno število točk je 100.  
 

Obrazloţitev meril: 
 

- cena: do 90 točk za najcenejšo ponudbo, ostali sorazmerno manj; število točk se bo 
izračunalo na podlagi naslednje enačbe: 

 

kŠteviloToč
enacenaPonudb

mcenaMinimu
90  

 

- čas izvedbe: do 10 točk za najkrajši čas izvedbe. Ocenjeval se bo čas izvedbe, ki je 
krajši od zahtevanega. Glede na ponujeni čas izvedbe, bo ponudnik prejel naslednje 
točke: 
 
- čas izvedbe 50 dni = 10 točk 
- čas izvedbe 54 dni = 6 točk 
- čas izvedbe 57 dni = 3 točke 
- čas izvedbe 60 dni = 0 točk. 

 

Najugodnejša ponudba bo tista, ki bo dosegla najvišje število točk.  
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Primer dveh ponudb z enakim številom točk:  
V primeru, da bosta dva ponudnika zbrala enako najvišje število točk, bo naročnik izbral 
ponudnika na podlagi pomožnega merila, po katerem bo upošteval daljši garancijski rok 
od zahtevanega. Če tudi na ta način ne bo mogoče izbrati najugodnejšega ponudnika, 
bo Ustavno sodišče le-tega izbralo z žrebom. 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo predmeta javnega naročila v celoti. Naročnik bo vse 
ponudnike, ki tega ne bodo storili, izločil iz ocenjevanja ponudb. 
 
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na obrazcih, ki so del te razpisne 
dokumentacije. Obrazci iz te razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani in 
žigosani na izvirniku, razen če ni na posameznem obrazcu določeno drugače. 
 

V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci, naj vodilni partner pri 
skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec najprej priloži svoj posamezni dokument, ki je 
del ponudbene dokumentacije, ter takoj za njim dokument partnerja oziroma 
podizvajalca. 
 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo ne glede na to ali nastopa samostojno, 
kot partner ali podizvajalec.  
 

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija 
ponudnika z naročnikom mora potekati v slovenskem jeziku. 
 

DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 
Ponudnik, ki potrebuje obrazložitev zahtev te razpisne dokumentacije, lahko od 
naročnika po pošti, elektronski pošti ali telefaksu (01/4776-500) zahteva dodatna 
pojasnila. Naročnik bo pisno odgovoril na vse pisne zahteve za dodatna pojasnila, ki jih 
bo prejel najkasneje 1 dan pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovore bo 
naročnik posredoval vsem ponudnikom, ki jim je bila posredovana razpisna 
dokumentacija in jih objavil na spletni strani Ustavnega sodišča. 
 
Če ponudniki želijo povabilo v elektronski obliki, naj to sporočijo na e-poštni naslov: 
info@us-rs.si . 
 
Naročnik ima pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot 
odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 1 dan pred rokom za predložitev ponudb. 
Sprememba bo pisno posredovana vsem ponudnikom, ki jim je bila posredovana 
razpisna dokumentacija. Naročnik bo spremembe objavil tudi na spletni strani 
Ustavnega sodišča. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije 
bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za 
predložitev ponudb. 
 
Kontaktna oseba v zvezi s povabilom je Alenka Velikanje, tel. št. 4776 - 484. 
 
 
 
 
 

Ivan Biščak 
      direktor službe  

mailto:info@us-rs.si
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Priloga: 1 

 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

 

V tem postopku javnega naročanja nastopamo: (obkrožite) 
 

 kot samostojni ponudnik 

 kot ponudnik v skupni ponudbi, pri čemer smo / nismo vodilni partner 
(obkrožite) 

 kot ponudnik z enim ali več podizvajalcem 

 kot podizvajalec 
 

Gospodarski subjekt 

(popolna firma / sedeţ / telefon / 

faks) 

 

 

 

Zakoniti zastopnik - ime in 

priimek 

(navedite vse zakonite 

zastopnike) 

 

 

 

  

  

  

  

 

Identifikacijska številka za DDV  

Matična številka  

 

 

Številka transakcijskega računa  

(navedite številke vseh odprtih 

TRR) 

 

 

  

  

  

  

  

 

Podpisnik pogodbe  

 

Kontaktna oseba za ponudbo 

(ime in priimek / telefon / faks / 

e-pošta) 

 

 

 
      Kraj in datum:       Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________      _______________________________ 
          
               podpis in žig: 
               ________________________ 
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Priloga: 2 
 

SKUPNA PONUDBA 

 
 
Skupno ponudbo sestavljajo in solidarno odgovarjajo: 
 

 vodilni partner:  (firma) _____________________________________________ 

v ________ % deležu od celotne ponudbene vrednosti 

 

in 
 

 ostali partnerji: 
 

Zap

. št. 

Gospodarski subjekt 

(popolna firma in 

sedeţ) 

Vrsta del, ki jih bodo izvajali 

% od 

celotne 

ponudbene 

vrednosti 

odgovorna 

oseba 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Navodila za izpolnitev:  
 
V primeru večjega števila ostalih izvajalcev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira. 
 
Če v javnem naročilu ne gre za skupno ponudbo, obrazca ni treba prilagati. 
 
 
 
  Kraj in datum:    Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
____________________   _______________________________ 
          
                     podpis in žig: 

          
     ________________________ 
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Priloga: 3 
 

IZJAVA O PODIZVAJALCIH 

 
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta)   

 

 

Izjavljamo (ustrezno obkrožite): 

a) da ne nastopamo s podizvajalcem; 

b) da nastopamo s podizvajalci in navajamo vrednostno udeleţbo le-teh: 

 

 
o V ponudbi je podizvajalec ___________________________________________ 

(firma in sedež podizvajalca) udeležen pri izvajanju del v vrednosti 

_______________ EUR brez DDV, kar znaša ____ % skupne ponudbene vrednosti, 

izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

_______________________________________________________________. 

 

o V ponudbi je podizvajalec ___________________________________________ 

(firma in sedež podizvajalca) udeležen pri izvajanju del v vrednosti 

_______________ EUR brez DDV, kar znaša ____ % skupne ponudbene vrednosti, 

izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

______________________________________________________________. 

 

(Navodilo za izpolnitev: če gospodarski subjekt nastopa z dvema ali več 
podizvajalci, se obrazec fotokopira). 

 

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru morebitne zamenjave priglašenega 

podizvajalca ali v primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglašen v 

ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

 
      Kraj in datum:    Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________   _______________________________ 
          
        podpis in žig: 
   
         ________________________ 
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Priloga: 4 

 

IZJAVA  

O  IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH IN EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,  

da so spodaj navedeni podatki točni in resnični  

in da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 

 da niti naš/i zakoniti zastopnik/i, niti mi kot gospodarski subjekt nismo bili 
pravnomočno obsojeni zaradi: 

o kaznivih dejanj, navedenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2 oziroma  
o istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 

list RS, št. 55/08); 
 

 da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja 
sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem 
položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež; 

 

 da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi 
z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja 
predmeta javnega naročila; 

 

 da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb 
Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati 
naročniki, t.j. s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar Ustavnega sodišča RS 
oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, 
delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma 
kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%; 

 

 da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila in da ne 
obstaja nobeden izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje na tem javnem 
razpisu navedenih v ZJN-2 ali Splošnih pogojih javnega naročanja ali razpisni 
dokumentaciji za predmetno javno naročilo; 

 

 da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi 
s plačili davkov ter drugih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države, kjer 
imamo sedež; 

  

 da smo z razpisno dokumentacijo tega javnega naročila v celoti seznanjeni in s 
podpisom te izjave sprejemamo vse njene pogoje in zahteve, ter pod kazensko in  
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materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni 
dokumentaciji, resnični; 
 

 da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega 
nobenega transakcijskega računa; 
 
Na podlagi poziva bomo Ustavnemu sodišču v določenem roku predložili zahtevano 
dokazilo (BON2 ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o 
izpolnjevanju tega pogoja.  

 

 da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja, v skladu z zahtevo 6. odstavka 44. člena ZJN-2; 
 
Ustavnemu sodišču bomo v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo 
pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo 
enakovredno dokazilo), iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. 

 
 

 

 

Navodilo za izpolnitev obrazca: izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v 
Republiki Sloveniji, mora biti podana oziroma potrjena pred pristojnim organom 
(notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj 
sedež). 
 
 
 
 
 
 
 
   Kraj in datum:    Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________   ________________________________ 
          
              podpis in žig: 
   
               ________________________ 
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Priloga: 5 
 

IZVEDENI REFERENČNI OBJEKTI 

 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 

 

Izvedba del na referenčnem objektu po 1. 6. 2004 
 

Zaporedna številka referenčnega 
objekta 

 

Naziv objekta  

Navedba končnega naročnika objekta 
(ime oziroma firma in sedež) 

 

Telefon in e-pošta kontaktne osebe 
končnega naročnika objekta 

 

Navedba glavnega izvajalca (ime 
oziroma firma in sedež) 

 

Država izvedbe  

Obseg izvedenih del (v EUR brez DDV)  

Datum in številka pogodbe  

Datum naročnikovega podpisa 
končnega prevzemnega zapisnika 

 

Kratek opis izvedbe na referenčnem objektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Navodilo: Ponudnik mora izkazati vsaj 3 reference: Obrazec se kopira in izpolni za 
vsako referenco posebej. 
 
Kraj in datum:    Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________   ________________________________ 
          
             podpis in žig: 
   
       ________________________ 
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Priloga: 6 

 

PONUDBENI PREDRAČUN 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 

 

 

PREDRAČUN  št. ___________ 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA 

        

        

 A. GRADBENA DELA     

        

 B. OBRTNIŠKA DELA     

        

 C. STROJNE INSTALACIJE    

        

 D. ELEKTRO INSTALACIJE    

               

 E. SKUPAJ (od A do D)    EUR  

        

 F. POPUST (od osnove E)    EUR  

        

 G.   OSNOVA ZA DDV (E-F)       EUR    

        

 H. 20% DDV (od osnove G)    EUR  

     

  I.  VREDNOST DEL Z DDV SKUPAJ (G+H)       EUR    

 

Navodilo za izpolnitev: V posamezni mapi projektne dokumentacije (priloge 8,9,10) se 
nahaja podroben popis posameznih del, ki jih je potrebno izpolnjene priložiti skupni 
rekapitulaciji oziroma ponudbenemu predračunu. 
 
Čas izvedbe del s primopredajo je:……………………….. (največ 60 dni, predvidoma od 20. 7. 

do 17. 9. 2009). 

 
Garancijski rok za izvedena dela je:……………………….. (najmanj 10 let od primopredaje). 

 

 
  Kraj in datum:    Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________   ________________________________ 
             podpis in žig: 
   
       ________________________ 
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                    Priloga: 7 

VZOREC POGODBE 

V VZOREC POGODBE NE VPISUJTE NIČESAR! VZOREC POGODBE JE 

POTREBNO NA KONCU LE  PODPISATI IN ŢIGOSATI! 

S podpisom ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo 

strinja. 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa 
direktor službe Ivan Biščak (v nadaljnjem besedilu: naročnik), davčna številka: 
96331151 
 
in 
 

 

 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) ID za DDV: ______________ 
 
skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO  

o izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del 
 

 

I. PREDMET POGODBE 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran v skladu z Navodilom o izvajanju 
postopkov javnega naročanja do vrednosti 40.000 EUR za blago in storitve oz. 80.000 
EUR za gradnje (Su-81/07-3), kot najugodnejši ponudnik za izvedbo gradbenih, 
obrtniških in instalacijskih obnovitvenih del v kletnih prostorih na sedežu naročnika. 

 
Predmet izpolnitvenega ravnanja izvajalca je pravočasna in pravilna izvedba storitev, ki 
so bile oddane po postopku oddaje javnega naročila in so skladne s projektno 
dokumentacijo št. 03/09 – vodilna mapa in načrt arhitekture, št. MB-16/5-09 – načrt 
elektro inštalacij in elektro opreme in št. 06/09 – načrt strojnih inštalacij in strojne 
opreme.  
 
Sestavni deli pogodbe so razpisna dokumentacija (Povabilo k oddaji ponudbe) in 
projektna dokumentacija ter ponudbena dokumentacija izvajalca. 
 

II. ROKI 
2. člen 

 
Pogodbena dela mora izvajalec začeti izvajati po podpisu pogodbe, predvidoma 20. 7. 

2009 in jih dokončati najkasneje v …………. dneh (podatek se bo vpisal ob sklenitvi 
pogodbe). V roku 5 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski 
plan, ki ga mora naročnik potrditi.  
 

III. POGODBENA CENA 
 

3. člen 
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Cena pogodbenih del je določena na enoto dogovorjenih del in je za čas pogodbenega 
razmerja fiksna. Skupna pogodbena vrednost del znaša: …………………………….. 
…………………….………………………….. (podatek se bo vpisal ob sklenitvi pogodbe). 
 

4. člen 
 

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih 
s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so 
pa predpisana z veljavnimi predpisi in pravili stroke, ali so potrebna za zagotovitev 
varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom 
iz naslova sprememb enotnih cen nad 10% (izključen je 656. člen Obligacijskega 
zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – ur. p. b.). 
 
V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški izdelave projekta izvedenih del (PID).  
 

5. člen 
 

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je gradbišče znano in se vnaprej odpoveduje 
vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali 
neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno 
saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi 
zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, 
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote. 
 

IV. OBRAČUN IN PLAČILO  
 

6. člen 
 
Izvajalec bo izvršena dela obračunal po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti del.  
Naročnik bo obveznosti za pogodbeno opravljena dela plačal 30. dan po uradnem 
prejemu pravilno izstavljenega računa, ki ga bo potrdil nadzornik.   
 

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI 
 

7. člen 
 
Izvajalec se zaveže:                     
1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, 
projektno dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; 
2. da bo v roku 10 dni po potrditvi računa s strani nadzornika, izročil naročniku garancijo 
banke oziroma zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10% obračunane 
vrednosti po pogodbi z DDV, kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski 
dobi. Garancija mora veljati 5 let od dneva primopredaje in potrjenega prejetega računa, 
z možnostjo podaljšanja; 
3. sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti; 
4. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil 
naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; 
5. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil 
naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali 
izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik. 
6. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno 
dokumentacijo in potrjeni s strani naročnika, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil 
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z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo 
zadovoljil pravila stroke; 
7. da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in nadzornemu organu 
naročnika vzorce le-teh na vpogled in odobritev; 
8. da bo naročniku predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo; 
9. da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso predpisano dokumentacijo 
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi...); 
10. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za 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; 
11. da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev oz. 
vgradnja opreme; 
12. da bo dnevno očistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; 
13. da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, ki jih bo 
zagotovil; 
14. da bo zagotovil požarno stražo, če bo varil, uporabljal odprt plamen ali orodje, ki pri 
uporabi proizvaja iskre; 
15. da bo ustrezno protiprašno zaščitil obstoječi objekt tekom izvedbe del. Predlog 
zaščite potrdi naročnik; 
16. dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oziroma 
podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer: 
Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: _______________________________ 
Dela, ki jih bo opravljal: __________________________________ 
Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: _______________________________ 
Dela, ki jih bo opravljal: _____________________________ 
Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: _______________________________ 
Dela, ki jih bo opravljal: __________________________________ 
(podatki se bodo vpisali ob sklenitvi pogodbe) 
17. da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega 
soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz 
razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti 
priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za 
podizvajalca. Naročnik se mora o predlogu odločiti v treh dneh od prejema popolne 
vloge. 
 

8. člen 
Naročnik se zaveže: 
1. omogočiti izvajalcu priključek za električno energijo in vodo, potrebno za izvajanje 
pogodbenih del. Stroški porabe bremenijo naročnika. 
2. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in 
so za prevzeti obseg del potrebne; 
3. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v 
obojestransko zadovoljstvo; 
4. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 
imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 
5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. 
 

VI. NADZORNIK 
 

9. člen 
 

Gradbeni nadzor na gradbišču, v smislu zakona, bo za naročnika izvajal nadzornik 
………………………… 
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10. člen 

 
Nadzornik skrbi, da se vse obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih, 
predpisih, normativih in standardih ter pravilih stroke. Vsako neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti se ugotavlja z vpisom v gradbeni dnevnik izvajanja del.  
 
Na enak način se zahteva poročilo o ukrepih, ki jih bo izvajalec izvedel za sanacijo 
stanja. Strokovno utemeljeno poročilo o ukrepih mora izvajalec predložiti v treh dneh. 
 
Nadzornik ima pravico zahtevati tudi posebno preiskavo materiala, ki se vgrajuje in zanj 
niso predpisani tehnični pogoji. Prav tako ima pravico zahtevati rezultate atestiranja in 
meritev, ki so predvideni po veljavnih predpisih. Stroške atestiranj in meritev nosi 
izvajalec. 
 
Stroški posebnih preiskav, ki jih zahteva nadzorni inženir bremenijo naročnika, če so 
izvidi pozitivni, v nasprotnem primeru pa izvajalca. 
 

11. člen 
 

Nadzornik ima pravico odrediti, da se ustavijo dela, da se posamezni deli rušijo, če se 
dela izvajajo v nasprotju s potrjeno projektno dokumentacijo, tehničnimi predpisi ali 
standardi. O tem nadzorni organ takoj obvesti pooblaščenega zastopnika naročnika, 
dejstva o ustavitvi oziroma izvajanju del pa vpiše v gradbeni dnevnik. 
 
Če pride do spora glede nadaljevanja del ali porušitve, se odločitev odloži do izdaje 
odločitve gradbenega inšpektorja, če ni nevarnosti za ljudi in premoženje. Izjema so 
samo nujna nepredvidena dela. 
 

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV 
 

12. člen 
 
Izvajalec daje garancijo za kvaliteto opravljenih del, in sicer: 
za gradbena, obrtniška in instalacijska obnovitvena dela v kletnih prostorih na 
Beethovnovi ulici 10 v Ljubljani ……………let (pogoj: minimalno 10 let), po uspešno 
opravljenem prevzemu del (podatek se bo vpisal ob sklenitvi pogodbe). 
 

13. člen 
 

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, 
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik 
obvesti o nastali napaki. 
 
Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za 
novi rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na 
stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 
3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.  
 
Če izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo 
stroškov unovči bančno garancijo oziroma garancijo zavarovalnice za odpravo napak v 
garancijski dobi. 
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VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL 
 

14. člen 
 

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravi nadzornik imenovan s strani 
naročnika in predstavniki izvajalca, v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. 
Prevzemni zapisnik bo podpisal na strani naročnika ……………………., nadzornik, na 

strani izvajalca bo prevzemni zapisnik podpisal ___________________ (podatek se bo 

vpisal pri sklepanju pogodbe). 
 
Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec: 
- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela, 
- odpravil vse pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda, 
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo. 
 
S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev računa ter posledično izročitev garancije za 
odpravo napak v garancijski dobi. 
 

15. člen 
 

Pred potekom bančne garancije/zavarovalne police za odpravo napak v garancijski dobi, 
bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij.  
 

IX. POGODBENA KAZEN 

 
16. člen 

 
V primeru, da izvajalec preda dela po tej pogodbi z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik 
pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,2% od skupne 
vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko 
znaša največ 5% (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV, kar se 
izvajalcu obračuna pri izstavljenem končnem računu. 
 
Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni 
strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo 
nastale stroške odštel od izstavljenega računa izvajalca. 
 

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
 

17. člen 
 

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je ___________________________. 
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________. 
Odgovorni vodja del na gradbišču bo ______________________________________. 
 
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja 
naročnika. 
Za naročnika bodo strokovni nadzor izvajali: 
- vodja nadzora in nadzor gradbeno obrtniških del:_________________________, 
- nadzor elektro instalacij: ______________________________, 
- nadzor strojnih instalacij:___________________________________. 
 

XI. ODSTOP OD POGODBE 
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18. 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. 
 
Pogodba po tem členu je razvezana v roku 15 dni od dne, ko je izvajalec prejel 
priporočeno pisno obvestilo naročnika o razvezi pogodbe. 
 
V primeru, da do razveze pogodbe pride iz razlogov na strani izvajalca, je ta dolžan ne 
glede na potek odpovednega roka opravljati vsa najnujnejša dela in storitve, s katerimi 
bi se preprečil nastanek še večje škode in sicer do izteka roka iz prejšnjega odstavka 
tega člena.  
 
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. OBVEZNOST IZROČITVE GARANCIJE 

 
19. člen 

 
Izvajalec je dolžan v roku 10 dni od potrditve izstavljenega računa predložiti 
pooblaščenemu zastopniku naročnika garancijo banke oziroma zavarovalnice, z 
veljavnostjo 5 let od dneva primopredaje in potrjenega prejetega računa, v skupni 
vrednosti 10 % (deset odstotkov) od obračunske vrednosti pogodbenih in dodatnih del z 
DDV, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.  
 

XIII. KONČNA DOLOČBA 

 
20. člen 

 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in izvajalec 
naročniku predloži kopijo zavarovalne police za zavarovanje objekta, delavcev ter 
materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta 
naročniku. Pogodba velja do poteka garancijskih rokov.  
 
Sestavljena je v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva 
izvoda. 
 
Številka: Su-X-26/09- 
Ljubljana,        Kraj,  
Naročnik:                                                                       Izvajalec: 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče      
 
 
Ivan Biščak        
direktor službe      zakoniti zastopnik 


