Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA CESTI BREG - RAVNI LAZ

Datum: 6.8.2014
Številka: 4313-03/2014-3

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 IN ZJN-2E ( Uradni list RS št. 12/13 in 19/14)
in obvestila o naročilu male vrednosti številka NMV2950/2014 z dne 07.08.2014 vas vabimo k oddaji
ponudbe za

investicijska vzdrževalna dela na cesti Breg- Ravni Laz

Naročnik:

OBČINA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
tel.: 05 38 41 900, fax: 05 38 41 915
E-mail: občina.tajnistvo @bovec.si

1.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je obnova obstoječe javne poti JP 518270 Breg- Ravni Laz v dolžini
2050 m, ki obsega:
delno razširitev vozišča z ohranitvijo obstoječih elementov horizontalnega in vertikalnega poteka
ceste, izvedbo izogibališč, ureditev odvodnje meteornih vod z vozišča in odvod zalednih vod,
rešitev dostopov in dovozov k objektom z ureditvijo njihove odvodnje meteornih vod, sanacija in
ureditev vozišča ( z asfaltacijo) in ureditev bankin.
Obseg in vrsta del je razviden iz popisov del v razpisni dokumentaciji in izvedbenega načrta, ki je
na vpogled pri naročniku. Kontaktna oseba je Dušan Čopi ( tel. 05/3841913 ali mtel. 051 361 011).
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 22.8.2014 do 9.00 ure v sprejemno pisarno Občine
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Župan Občine Bovec
Siniša Germovšek

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE:
1. Oddaja javnega naročila se izvede po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z
določili ZJN-2-UPB5 in ZJN-2E ( Uradni list RS št. 12/13 in 19/14) upoštevaje tudi Zakon o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11in 63/13),
Zakon o graditvi objektov – ZGO-1B, posebne gradbene uzance in drugo veljavno zakonodajo,
ki se nanaša na predmet javnega naročila.
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in
podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi slovenski prevodi. V kolikor bo katerikoli
dokument predložen v tujem jeziku brez slovenskega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni
predložil.
3. Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer
samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki ali podizvajalci. V primeru skupne ponudbe je
potrebno predložiti podpisan sporazum ali drug ustrezen akt o skupnem nastopanju in
prevzemu odgovornosti za pogodbene obveznosti.
4. Ponudba mora biti dostavljena v eni kuverti, zapečatena in označena v skladu z veljavno
zakonodajo (navedeno mora biti ime naslovnika, ponudnika in označba CESTA RAVNI LAZ –
NE ODPIRAJ).
Prva mapa mora vsebovati:
4.1.1. ponudbo s podatki o ponudniku in navedbo ponudbene cene, plačilnih pogojev, rokov
izvedbe in veljavnost ponudbe na priloženem obrazcu,
4.1.2. vzorec pogodbe mora biti izpolnjen in podpisan,
4.1.3. izpolnjeno in podpisano izjavo za dokazovanje osnovne sposobnosti,
4.1.4. izpolnjeno in podpisano izjavo o pogojih razpisa,
4.1.5. izpolnjeno in podpisano izjavo o posredovanju podatkov,
4.1.6. finančno zavarovanje (menico z menično izjavo) za resnost ponudbe v višini 3%
pogodbene vrednosti ( brez DDV)
4.1.7. izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja (bančne garancije ali garancije zavarovalnice) v
višini 5% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi,
4.1.8. referenčna potrdila potrjena s strani investitorja, da je ponudnik v zadnjih treh letih opravil
najmanj eno naročilo za gradbena dela rekonstrukcije ali obnove na javnih cestah v višini
najmanj 150.000 € ( brez DDV)
4.1.9. izjavo o privolitvi uporabe posebnih gradbenih uzanc,
4.1.10. kalkulacijske elemente ponudnika,
4.1.11. terminski in finančni plan,
4.1.12. podatke o odgovornem vodju del,
4.1.13. spisek delavcev, delovodij in kooperantov predvidenih za delo na objektu (samo
kvalifikacije),
4.1.14. navedbo podizvajalcev vključenih v ponudbo z navedbo, kaj prevzema sam ponudnik in kaj
posamezni podizvajalec, pri čemer je potrebno navesti vrsto posla, ki ga prevzema,
količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe,
4.1.15. izjavo ponudnika, da s pogodbo o izvedbi del pooblašča naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
4.1.16. izjavo ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja,
4.1.17. izjavo ponudnika, da je pridobil soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega
naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca,
4.1.18. izjavo o načinu zagotavljanja kontrole in kvalitete vgrajenih materialov.
Druga mapa mora vsebovati:
4.1.19. predračun v dveh izvodih v pisni obliki. Vsi listi morajo biti žigosani z žigom ponudnika.

5.

Ponudbena cena mora vsebovati:
5.1. vse potrebne elemente, to je material, delo, montažo, prevoz, vse predpisane dajatve
ter vse delovne opcije;
5.2. v ponudbeni ceni za enoto posameznih postavk, morajo biti zajeti tudi stroški:
- stroški zavarovanj ( zavarovanje, zavarovanje proti tretji osebi…)
- stroške izdelave varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu
- stroške označitve gradbišča oz. izdelave gradbiščne table v skladu z ZGO- 1B
in ureditev gradbišča in stroške deponije odvečnega gradbenega materiala
- pomožna dela
- zagotavljanje nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za
območje, kjer poteka gradnja
- preiskave materialov, atesti, pridobitev dokazil in izjav
- čiščenje gradbišča in okolice med deli in po končanih delih in odvoz odvečnega
materiala ter vzpostavitev terena v prvotno stanje
- stroški zahtevanih garancij
- stroški plačil podizvajalcem
- stroški morebitnih soglasij in zapor prometa ob izvajanju del

5.3. v cenah odvozov izkopanega materiala morajo biti zajeti vsi stroški formiranja deponij
oziroma uporabe javnih odlagališč. Deponije morajo biti urejene na takih mestih, da
transportne razdalje ne bodo presegale transportnih razdalj iz ponudbe;
5.4. faktorji razrahljivosti morajo biti upoštevani v enotni ceni;
5.5. v ceni tesarskih del (opaži) morajo biti vključeni stroški opaženja, razopaženja, čiščenja
opažev ter vsi transporti in manipulacije na gradbišču ter podpiranje do 5m;
8.6. v ceni zidarskih del morajo biti poleg stroškov dela zajeti tudi stroški dobave in
vgradnje materiala s transporti in vsemi pomožnimi deli;
5.7. v ceni obrtniških del morajo biti poleg stroškov dela zajeti tudi stroški materiala,
montaže, transportov, pomožnih del in dobave potrebnega materiala;
6.

Razpisana dela je potrebno nuditi po sistemu enotne fiksne in nespremenljive cene v skladu
z 28. členom posebnih gradbenih uzanc.

7.

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

8.

Ponudnik je dolžan referenčni pogoj izpolniti sam ali skupaj s partnerji v okviru skupne
ponudbe oziroma podizvajalci, kar pomeni, da se lahko ponudnik sklicuje zgolj na reference
svojega partnerja v okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalca.

9.

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so
označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in, ki jih kot takšne opredeljuje zakon.
Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije,
ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.
Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

10. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej
določila izbiro določene ponudbe.

11. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta
počenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
12. Naročnik si pridržuje pravico postopek kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje
naročila.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

13.

14. Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, sme zahtevati
revizijo postopka javnega razpisa, če meni, da postopek ni bil izveden v skladu z določili
Zakona o javnem naročanju.
15. Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe, v kolikor ugotovi, da nobena ponudba ne
ustreza razpisu. Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo
ponudbe.
16. Tehnični del razpisne dokumentacije je ponudnikom na vpogled po predhodni najavi pri
naročniku: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
17. Vsak ponudnik lahko zahteva dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije na Portalu javnih
naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal pravočasno, vprašanja brez navedbe njihovega
izvora in odgovore bo naročnik posredoval oziroma objavil preko portala javnih naročil in tako
seznanil vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo v roku, določenem z zakonom o
javnem naročanju, to je 6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Odgovori predstavljajo sestavni
del razpisne dokumentacije.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 6 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsaka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo
dosegljiva vsem ponudnikom v pisni obliki na portalu javnih naročil.
18. Ponudba mora biti dostavljena do 22.08.2014 do 9.00 ure na sedež Občine Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8,5230 Bovec.
-

odpiranje ponudb bo 22.08.2014 ob 10.00 uri v prostorih Občinske uprave Občine Bovec
rok veljavnosti ponudbe do 22.10.2014
o izbiri izvajalca bodo ponudniki obveščeni predvidoma do 26.08.2014
pogodba bo sklenjena predvidoma do 08.09.2014
predviden začetek gradnje: 15.09.2014
rok za izvedbo gradnje: najkasneje do 25.11.2014

3. KRITERIJI ZA IZBOR, IZLOČITEV, PREVZEM IN IZVAJANJE DEL
1. Izločitveni faktorji
1.1. Pred odpiranjem ponudb
- ponudba ni prispela ali ni vročena pravočasno oziroma skladno s pogoji razpisne
dokumentacije.
V tem primeru se kuverte še zaprte vrnejo ponudniku.

1.2. Ob analizi ponudbe:
- ponudba ne ustreza razpisu,
- cena ni določljiva,
- ponudnik ne izpolnjuje pogojev referenc,
- ponudnik nima kadrov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
- ponudnik ni registriran za dela, ki jih ponuja.
2. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena
3. Prevzem in izvajanje del
3.1. Ponudnik mora prevzeta dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
zakoni, posebnimi gradbenimi uzancami, tehničnimi zahtevami naročnika in običaji solidnega
izvajalca. Vsa dela mora ponudnik izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Ponudnik odgovarja
in garantira za svoja dela kot tudi za dela svojih podizvajalcev.
3.2 Obračun se bo vršil po mesečnih situacijah, sorazmerno z napredovanjem del ter potrjenim
terminskim planom. Izvajalec mora dostaviti situacijo do 5. dne v mesecu. Plačila bodo izvedena v
30. dneh po prejemu situacije.
3.3. Za morebitna dodatna dela, ki niso vključena v osnovne popise, vendar se v času gradnje
izkažejo kot nujno potrebna, se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu z
določili iz (5.) točke 29. člena ZJN-2 in sklene aneks k pogodbi.
3.4. Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja v skladu s terminskim planom.
3.5. Izvajalec je dolžan vsa izvedena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in poškodbami. Izvajalec
je dolžan skrbeti za varnostne razmere na gradbišču, stroje, materiale in vse sodelujoče pri gradnji.
3.6. Izvajalec mora sproti in ob koncu delovnega časa očistiti prostor, kjer dela. Izvajalec je dolžan
v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na
gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer
morajo biti morebitno nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču (po
potrebi v zabojnikih) tako, da ne onesnažuje okolja in da s tem zmanjšuje negativne vplive na
okolje ter zagotavlja ohranjanje naravnih virov. Ob primopredaji del mora biti vsa površina
namenjena gradnji in manipulaciji urejena, gradbišče odstranjeno in počiščeno. Ne prizna se režija
za čiščenje.
3.7. Morebitno neizbežno spreminjanje projektnega opisa in ponudbenih pogojev v času gradnje
brez soglasja naročnika in nadzora, se ne bo upoštevalo.
3.8. Izvajalec je dolžan najkasneje v petih dneh po zaključku del naročnika obvestiti o zaključku del
in mu dostaviti vso dokumentacijo za interni pregled.V primeru, da izvajalec naročniku v
navedenem roku ne bo dostavil celotne dokumentacije za prevzem del, bo naročnik unovčil
finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

4. OBRAZCI
•

obrazec ponudbe

•

izjava o pogojih razpisa

•

izjava o izpolnjevanju osnovnih sposobnosti

•

izjava o posredovanju podatkov

•

podatki o podizvajalcih

•

izjava o odnosu do podizvajalcev

•

izjava o predložitvi finančnega zavarovanja

•

vzorci garancij

•

referenčna potrdila ponudnika

•

vzorec pogodbe

5. OBRAZEC PONUDBE
PREDMET RAZPISA:
investicijska vzdrževalna dela na cesti Breg-Ravni Laz

PONUDNIK:
Matična številka: ________________________________________________________
Davčna številka:
Št. telefona/telefaksa:
Št. TRR:
E-mail: _______________________________________________________________

PONUDBENA CENA (brez DDV) ZNAŠA: __________________ EUR
POPUST %: __________________
PONUDBENA CENA (brez DDV) S POPUSTOM ZNAŠA: ___________________ EUR
DDV 22%
PONUDBENA CENA (z DDV) S POPUSTOM ZNAŠA:

____________________EUR
___________________ EUR

Plačilni pogoji: _____________________________________________________________
Rok izgradnje: _____________________________________________________________
Veljavnost ponudbe: _________________________________________________________

Štev.:
Datum:
Ponudnik (firma):
/podpis/
/štampiljka/

6. IZJAVA O POGOJIH RAZPISA
PREDMET RAZPISA:
investicijska vzdrževalna dela na cesti Breg-Ravni Laz

PONUDNIK: _______________________________________________________________
po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________.

izjavljam,

-

da sem seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije,

-

da se strinjam s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji in vzorcu gradbene pogodbe,

-

da so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, enake originalom,

-

da so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi resnični in odražajo aktualno stanje,

-

da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do
sprememb v zvezi s podatki na teh dokumentih.

Št.:

Ponudnik (firma):

Datum:

/podpis/
/štampiljka/

7. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI
PREDMET RAZPISA:
investicijska vzdrževalna dela na cesti Breg-Ravni Laz

PONUDNIK: _______________________________________________________________
po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________
i z j a v l j a m,

-

da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, navedena v 1. odstavku 42. člena
ZJN-2,

-

da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a
člena ZJN-2,

-

da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več,

-

da nismo v postopku prisilne poravnave oziroma zoper nas ni bil podan predlog za
začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo,

-

da nismo v stečajnem postopku oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek
stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo,

-

da nismo v postopku prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog za
začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo, in da
poslovanje ponudnika ne vodi sodišče,

-

da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v
kateri imamo sedež.

Naročniku dovoljujemo, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc. Za navedbe, ki jih ni možno
preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v roku 8 dni predložili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev.
Opomba:
V kolikor ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora izjavo podpisati tudi vsak
podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Št.:

Ponudnik (firma):

Datum:

/podpis/
/štampiljka/

ZAKONITI ZASTOPNIK ponudnika __________________________, roj. __________v kraju
___________________, EMŠO _______________, stanujoč _________________________
i z j a v l j a m,
da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, navedena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2.
Naročniku dovoljujem, da o dejstvih iz te izjave lahko pridobi podatke iz javnih evidenc.

Datum:

Podpis:

8. IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV
PREDMET RAZPISA:
investicijska vzdrževalna dela na cesti Breg-Ravni Laz

PONUDNIK: _______________________________________________________________
po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________

i z j a v l j a m,

da bomo na poziv naročnika v času postopka javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila v
roku 8 dni od prejema poziva naročniku posredovali podatke o:
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njimi povezane družbe.

Št.:

Ponudnik (firma):

Datum:

/podpis/
/štampiljka/

9. PODATKI O PODIZVAJALCIH
Firma / ime

Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma
oseba pooblaščena za podpis
pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
E-pošta

Prevzeta dela:

Opis del
(navede se delovna področja iz
specifikacije naročila - popis del)

Vrednost del (EUR) :
Vrednost del izražena v %
ponudbene cene
Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, pri čemer ponudnik navede le tista
dela in njihovo vrednost, ki jih prevzema v ponudbi podizvajalec.

Št.:

Ponudnik (firma):

Datum:

/podpis/
/štampiljka/

10. IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCEV
PREDMET RAZPISA:
investicijska vzdrževalna dela na cesti Breg-Ravni Laz
PONUDNIK: _______________________________________________________________
po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________

i z j a v l j a m,

-

da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,

-

da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene
pogodbe s podizvajalci,

-

da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

-

da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Št.:

Ponudnik (firma):

Datum:

/podpis/
/štampiljk

11. VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
Za zavarovanje resnosti ponudbe naročila male vrednosti za "investicijska vzdrževalna
dela na cesti Breg- Ravni Laz izročamo naročniku Občini Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec 1 (eno ) menico v višini 3% vrednosti ponudbenih del( brez DDV)
kot zavarovanje za resnost ponudbe.
Menica je podpisana s strani zakonitih zastopnikov ponudnika:
naziv ponudnika:.............................................................................
naslov ponudnika...............................................................................
priimek in ime
..............................................kot..................................................podpis........................
priimek in ime
..............................................kot..................................................podpis........................
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice!
Naročnika Občino Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,5230 Bovec, pooblaščamo, da v
primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru , da v
postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da ob podpisu pogodbe
naročniku ne bomo izročili zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe ( bančna
garancija ali kavcijsko zavarovanje), menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo "BREZ PROTESTA" in plačljiva na prvi poziv.
Menica se lahko uporabi do vključno.......................................................
Menica je vnovčljiva pri banki...........................................................................
ki vodi transakcijski račun številka....................................................................
Priloga: menica
Kraj:................................
Datum:................................

žig

Ponudnik
______________________
zastopnik ponudnika
______________________
podpis:__________________

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

PONUDNIK: ____________________________________________________________________
po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu ______________________________________

izjavljam,
da bomo v primeru dodelitve javnega naročila dostavili ob podpisu pogodbe finančno zavarovanje
(garancijo banke/zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% od pogodbene vrednosti del, ki
bo veljala še 90 dni po primopredaji izvršenih in zaključenih del s primopredajnim zapisnikom, in
finančno zavarovanje (garancijo banke/zavarovalnice) za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% od pogodbene vrednosti in veljavnostjo 60 dni po poteku garancijskega roka za kakovost
izvedenih del,

določenega v gradbeni pogodbi pod pogoji, ki izhajajo Uredbe o finančnih

zavarovanjih pri javnem naročanju, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti
v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 48/2014).
Vsebina garancije banke/zavarovalnice ne bo odstopala od vsebine podane v vzorcu v
nadaljevanju.

Garancija banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo služila tudi za
poplačilo potrjenih obveznosti do podizvajalcev.

Št.:

Ponudnik (firma):

Datum:

/podpis/
/štampiljka/

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke/zavarovalnice:………………………………………………..
Kraj in datum: ………………………………………………….
Upravičenec: ………………………………………………..
Garancija št....................
V skladu s pogodbo ............................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum),
sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ......................................................
in .......................................................... (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup, izdelavo,
dobavo …...................................... (predmet pogodbe) v vrednosti ........................... EUR, je
prodajalec (izvajalec) dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve, izvedbe):
1................................................................................
2................................................................................
3...............................................................................
v
skupni
vrednosti
.......................................
EUR
(z
besedo
...…………..............................................................), v roku ............……….... (datum, dni, mesecev)
v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da
bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če
prodajalec (izvajalec) svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in
rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve
pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev, izvedba) tudi delno ne zadostuje
pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. ............/…..........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu)
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka/zavarovalnica
sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče.
Banka/Zavarovalnica
(Žig in podpis)

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke/zavarovalnice:……………………………………………….
Kraj in datum:………………………………………………….
Upravičenec:……………………………………………….
Garancija št. …...............
V skladu s pogodbo ....................................... (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene
med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ............................................................in
………............................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo,
dobavo) ................................................. (predmet pogodbe) v vrednosti .............................. EUR, je
prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse
ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele,
skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek
............................... EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta
garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. .........../….........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 60 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ................................. Po poteku tega roka garancija ne
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu)
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka/zavarovalnica
sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka/Zavarovalnica
(Žig in podpis)

13. REFERENČNA POTRDILA PONUDNIKA
Naziv in naslov naročnika:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kontaktna oseba: _________________________________

REFERENČNO POTRDILO
Potrjujemo, da je _______________________________________ kot izvajalec gradbenih del
uspešno opravil dela na projektu:
Naziv projekta:
Čas izvedbe projekta
(od mesec/leto – do mesec/leto)
Kraj izvedbe projekta:
Skupna vrednost projekta:
Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z
dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj: ___________________________

Datum: _________________________

Podpis: ____________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu
investitorja)

Žig:

14. VZOREC GRADBENE POGODBE
GRADBENA POGODBA št. ____________
POGODBENE STRANKE:
NAROČNIK:

OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8,5230 Bovec,
ki jo zastopa župan Siniša Germovšek, ( v nadaljevanju naročnik)
Matična številka: 5881498000
Davčna številka: SI36828866

in
IZVAJALEC:

______________________________________, ki ga zastopa direktor
______________________________________
Matična številka: ____________________
Davčna številka: ____ ________________
Številka TRR: ___________________________ pri banki

___________________

I. PREDMET POGODBE

1. člen
Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo investicijska vzdrževalna dela na
cesti Breg- Ravni Laz na podlagi razpisne dokumentacije in ponudbe izvajalca
štev.________________ z dne __________.
2. člen
Dela iz 1. člena te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:
1. Izvedbenega načrta "Modernizacija javne poti JP 518270 Breg-Ravni laz v Bovcu" štev.
175/13-INI izdelanega v decembru 2013
2. Ponudbenega predračuna številka: ___________________________.
3. Terminskega plana izvajanja del, ki ga potrdi naročnik.
4. Drugih določb te pogodbe.
II. POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del na podlagi ponudbenega predračuna številka ____________ z dne
_____________ znaša :
Vrednost del brez DDV
DDV po stopnji 22%
Vrednost del z DDV
(z besedo:__________________________________________________________).
Končna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvršenih količin iz knjige
obračunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto količine iz ponudbe v skladu z 28.
členom gradbenih uzanc.
Občina Bovec naroča izvedbo del za potrebe opravljanja svoje redne dejavnosti, zato se ne štejemo
za plačnika DDV po 76 .a členu ZDDV-1.

III. POGODBENI ROK DOVRŠITVE DEL

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z deli takoj po zapisniški uvedbi v delo, predvidoma najpozneje dne
15.9.2014 in jih dokončati najkasneje do 25.11.2014.
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc.
Izvajalec je dolžan pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti investitorju in naročniku skupaj z
ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok podaljšanja, sicer podaljšanja roka ne more več
zahtevati. Za morebitno podaljšanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej
pogodbi.
IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen
Naročnik je skupaj z odgovornim nadzornikom dolžan pred začetkom del izvajalca uvesti v delo.
Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik izroči:
1. tehnično dokumentacijo( izvedbeni načrt za izvedbo del)
2. s strani naročnika potrjen ponudbeni predračun,
3. od naročnika potrjeno vsebino ponudbene cene iz točke 5 "Navodil za izdelavo ponudbe".
Ob uvedbi izvajalca v delo sestavita odgovorni nadzornik in izvajalec zapisnik in ga podpišeta.
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen
Izvajalec se obvezuje:
1. izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbene cene iz točke 5 "Navodil za izdelavo
ponudbe",
2. zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti naročnika in podizvajalce,
3. za vsak predlog spremembe in odstopanja od potrjene projektne dokumentacije pridobiti pisno
soglasje naročnika,
4. voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,
5. voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvajanja del in izvesti
tudi druga dela, ki jih bo naročil naročnik preko odgovornega nadzornika,
6. sodelovati na vseh sklicanih sestankih, v komisiji primopredaje, obračuna in pri vseh drugih
sestankih vezanih na objekte do izteka garancijskega roka,
7. za primopredajo izvedenih del in druge komisije pripraviti vso dokumentacijo, kot to določa Zakon
o graditvi objektov,
8. izvajalec bo na poziv naročnika v času izvajanja gradnje v roku 8 dni od prejema poziva naročniku
posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njimi povezane družbe,
9. da v času gradnje vse do zaključka izvedbe del ne bo spremenil vodje gradbišča.
7. člen
Pogodbene stranke so soglasne, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci:
______________________________ dela ______________________________________________
______________________________ dela ______________________________________________
______________________________ dela ______________________________________________
______________________________ dela ______________________________________________
8. člen
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi del zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z
novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom le-temu v 5. dneh po
spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

9. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izročil naročniku ob podpisu pogodbe jamstvo v obliki nepreklicnega
finančnega zavarovanja v višini 5 % pogodbene vrednosti kot garancijo za dobro izvedbo del.
Veljavnost garancije bo daljša od roka izvedbe razpisanih del, in sicer 90 dni po datumu primopredaje
izvedenih del s primopredajnim zapisnikom. V primeru podaljšanja pogodbenega roka, bo izvajalec za
enak rok podaljšal nepreklicno finančno zavarovanje.
VI. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL
10. člen
Opravljena dela bo izvajalec obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo.
Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvršenih količin, izračunanih v knjigi obračunskih izmer in
potrjenih s strani nadzornika.
Izvajalec bo dostavljal mesečne situacije do 05. dne v tekočem mesecu za dela opravljena v minulem
mesecu v 4. izvodih, končno situacijo pa po izpolnitvi obveznosti izvajalca po tej pogodbi in to
najkasneje do 28.11.2014.
Pri izstavljanju situacij se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe. Prevzem in dokončni
obračun bodo pogodbene stranke opravile najpozneje v 10 dneh po pregledu in prevzemu del in
predložitvi pisne izjave izvajalca, da so napake odpravljene.
11. člen
Poleg predloženih svojih računov oziroma situacij mora izvajalec predložiti tudi račune oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem.
12. člen
Situacije pregleduje in potrjuje odgovorni nadzornik, ki ga določi naročnik. Naročnik pregleda in potrdi
nesporni del situacije v roku 15 dni od prejema in jo v potrjenem delu plača v roku 30 koledarskih dni
po prejemu situacije, ali pa jo argumentirano zavrne. Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izroči
nalog za plačilo banki, ki zanj opravlja plačilni promet.
V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od
dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.
13. člen
Izvajalec mora zagotoviti rok izvajanja del skladno s terminskim planom. Če zamuja z deli, ima
naročnik pravico zadržati pri izplačilu mesečne situacije 10% kumulativne vrednosti potrjenih situacij,
dokler izvajalec ne uskladi izvajanja del s terminskim planom.
VII. POGODBENA KAZEN

14. člen
Če izvajalec ne bo izvedel pogodbenih del v dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku
pogodbeno kazen v višini 0,5% na dan od vrednosti pogodbenih del, ki bo ugotovljena s končnim
obračunom za vsak zamujeni koledarski dan, vendar skupaj največ 10% od vrednosti opravljenih del.
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
VIII. GARANCIJA

15. člen
Garancijski rok za kakovost izvršenih del je 3 leta od primopredaje oziroma prevzema objekta. Za
konstrukcijske dele objekta in za stabilnost objekta je garancijska doba 3 leta.
Garancijski rok za vgrajene serijske industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega
proizvajalca.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan popraviti in odstraniti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki bi
nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih pod izvajalcev.
Napake in pomanjkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta stranki določili ob komisijskem
ogledu objekta.
Naročnik ima pravico odpraviti pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec na račun izvajalca, če
ta na pismen poziv naročnika tega ne napravi v roku 15 dni ali v krajšem dogovorjenem roku, kadar
gre za nujni primer.
Izvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na
neposredno zahtevo naročnika.
Če izvajalec oziroma podizvajalec ne bo odpravil napak v določenem roku, jih bo naročnik naročil pri
drugem izvajalcu takih del na stroške izvajalca oziroma podizvajalca.
16. člen
Izvajalec bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil vse napake in pomanjkljivosti na
objektu, ki bodo nastale v jamčevalni dobi po njegovi krivdi, sicer lahko naročnik unovči finančno
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
17. člen
Naročnik zadrži plačilo 10% od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne odpravi napak ugotovljenih
na tehničnem pregledu in ne predloži s strani podizvajalcev potrjenih potrdil o plačilu obveznosti
svojim podizvajalcem. Napake ugotovljene na tehničnem pregledu so odpravljene, ko naročnik prejme
od izvajalca s strani izvedenca potrjeno izjavo o odpravi napak.
18. člen
Izvajalec del bo pred plačilom zadnje situacije dostavil naročniku finančno zavarovanje v višini 5 %
vrednosti pogodbenih del kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po pogodbi z veljavnostjo
do 60 dni po poteku garancijskega roka.
IX. POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI

19. člen
Pogodbene stranke imenujejo svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme
in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.
1. Pooblaščeni zastopnik naročnika je:
2. Pooblaščeni zastopnik izvajalca je:
3. Pooblaščeni zastopnik nadzora:

Milojka Kranjc, univ. dipl.oec.
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Pogodbene stranke smejo v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblaščene zastopnike.
Odgovorni vodja nadzora je pooblaščen, da v imenu naročnika opravlja nadzor, tekoče kontrolira,
potrjuje gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, tekoče spremlja izvajanje del in opozarja
izvajalca na morebitne pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, daje
pojasnila in navodila izvajalcu in opravlja nadzor v skladu s pooblastilom naročnika in določili Zakona o
graditvi objektov.
Nadzornik nima pravice naročati dodatnih del izven te pogodbe.
X. NEPREDVIDENA IN POZNEJŠA DELA

20. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo za naročnika po njegovem posebnem naročilu izvršil tudi nepredvidena in
poznejša dela. Navedena dela bo izvajalec izvršil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz
ponudbe. Za dela, ki niso zajeta v ponudbi, se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave ob
upoštevanju določil ZJN-2 (29 .člen) .
Za izvršitev zgoraj navedenih del je potrebno skleniti aneks h pogodbi.

XI. VIŠJA SILA

21. člen
Za višjo silo se smatra vse kar prizna pristojno sodišče za višjo silo. Izvajalec pismeno obvesti
naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 1 dan od nastanka in 2 dni od
prenehanja višje sile. K pismenemu obvestilu mora predložiti verodostojne dokaze o nastanku
vplivnosti na izvajanje del in trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije Republike Slovenije.
XII. PRIMOPREDAJA DEL

22. člen
Izvajalec mora takoj po dovršitvi pogodbenih del pismeno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela
izvršena in oddati naročniku ateste, certifikate, meritve,garancijske dokumente in druge potrebne
dokumente. Po zaključku pogodbenih del se opravi interni pregled in primopredaja, katerega se je
dolžan udeležiti tudi izvajalec del. Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah internem pregledu so
osnova za izdelavo primopredajnega zapisnika in zapisnika o končnem obračunu opravljenih del. V
primeru, da izvajalec naročniku v treh dneh po zaključku del ne bo dostavil celotne dokumentacije za
interni pregled, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.
XIII. REŠEVANJE SPOROV

23. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo reševali
sporazumno. Če spora ne bosta uspeli rešiti, bosta spor prepustili sodišču pristojnemu po sedežu
naročnika.
XIV. KONČNE DOLOČBE

24. člen
Izvajalec se mora pred začetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi nastala
naročniku v zvezi izvajanjem njegovih del. Ob uvedbi v delo je izvajalec dolžan predložiti kopijo police
o sklenitvi zavarovanja.
Prav tako izvajalec na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter Uredbe
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, organizira izvajanje
varnega dela na gradbišču, ki je predmet pogodbe.
Izvajalec se obvezuje, da bo izročil naročniku v petih dneh po podpisu pogodbe z vsakim posameznim
podizvajalcem kopijo podpisanega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih z vsakim podizvajalcem.
25. člen
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je predloženo finančno zavarovanje za
dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
26. člen
Pogodba je sestavljena v 4. enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.
Datum:
Številka:

Datum:
Številka:

NAROČNIK:
OBČINA BOVEC

IZVAJALEC:

Siniša Germovšek, župan

_______________, direktor

