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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 1. točke 1. odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/06, 
16/08, 19/10, 18/11, 43/12-odl. US, 90/12 in 12/13) Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 
Portorož (v nadaljnjem besedilu: naročnik) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za javno 
naročilo. 
 
1. Naročnik 
 
Naročnik: Športni in mladinski center Piran (v nadaljevanju ŠIMC Piran) 
 
2. Predmet javnega naročila 
 
Predmet javnega naročila je dobava in polaganje elastičnega športnega poda (parketa) v Telovadnici 
Piran skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije in specifikacijo iz obrazca 2 te razpisne 
dokumentacije.  
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje 
za udeležbo na tem javnem naročilu. 
 
3. Pogajanja 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo po odpiranju ponudb izvedel pogajanja z največ tremi najugodnejšimi 
ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisne dokumentacije (2. odstavek 30. člena ZJN-2). 
 
4. Predložitev in odpiranje ponudb 
 
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 30. januarja 2014 na naslov:  
Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož oziroma jih predložiti na istem 
naslovu. 
 
Ponudniki morajo zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo 
oddane v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega 
razpisa »JN – DOBAVA IN POLAGANJE ELASTIČNEGA ŠPORTNEGA PODA« in z označenim 
naslovom pošiljatelja, ki bodo prispele do naročnika do 30. 1. 2014 do 8.30 ure.  
 
Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 2014 ob 9.00 uri na naslovu Fazan 5, 6320 Portorož.  
 
5. Ogled lokacije  
 
Ponudniki si objekt Telovadnice Piran lahko ogledajo. Ogled je možen po predhodnem dogovoru z 
naročnikom. Kontaktna oseba za oglede je Matjaž Ukmar, tel. št. 05/671 03 91 ali po e-mailu: 
direktor@simcpiran.si 
 
6. Dodatna pojasnila ponudnikom 
 
Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko 
slovenskega portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Upoštevane bodo samo tiste zahteve za 
dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil do vključno 24. 1. 2014 
do 12.00 ure. 
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Pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na portalu javnih naročil. 
Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. 
  
7. Prevzem dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na naročnikovi spletni strani, kjer jo ponudniki lahko tudi 
prevzamejo (www.simcpiran.si). 
 
Prosimo, da podate ponudbo. 
 
 
         Direktor: 
         Matjaž Ukmar 
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

1. Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po postopku male vrednosti. 
 

2. Jezik ponudbe: slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku. 
 

3. Valuta ponudbe: EUR. 
 

4. Izpolnjevanje ponudbe: Kandidati morajo vse dokumente skrbno pregledati. Za popolnost 
ponudbe morajo kandidati v ponudbi priložiti naslednje dokumente in priloge: 

- splošni podatki o ponudniku; 
- obrazec za ugotavljanje sposobnosti (obrazec 1); 
- ponudba in predračun (obrazec 2); 
- garancija za resnost ponudbe (obrazec 3);  
- potrdilo o referencah (obrazec 4); 
- vzorec pogodbe (obrazec 5), pri čemer je treba vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran 

pogodbe posebej in pogodbo podpisati. 
 

5. Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja 
naslednjih pogojev:  

- da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,  
- da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj po 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, KZ-1-UPB2), ki jih kot razloge za izločitev 
ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2;  

-    da na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več; 

-    da na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili obveznosti do 
zaposlenih v vrednosti 50 EUR ali več; 

-    da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 
začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku 
prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil 
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

-    ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem; 

-    ni storil velike strokovne napake, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko 
utemelji, ali hujše kršil poklicna pravila;  

-    pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; 

-    da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPKor) naročniki ne smejo sodelovati 

-    da je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred 
objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti in da nima transakcijskih računov, ki bi 
bili v zadnjih šestih mesecih blokirani 

-    da nudi 30 dnevni plačilni rok, 
-    da je zanesljiv, strokoven in ima izkušnje in vsaj enega zaposlena delavca, ki je sposoben 

izvesti razpisana dela ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega 
naročila, 
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-    da imajo zaposleni, ki bodo opravljali dela pri naročniku, opravljen preventivni zdravniški 
pregled v skladu s predpisi ter da so uspešno opravili izpit iz varnosti in zdravja pri delu v 
skladu s predpisi o varnosti pri delu, 

-    da izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 
pogojev, predpise o delovnih razmerjih in da izplačujejo plače v skladu s kolektivno pogodbo, 

 
6. Reference: Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj 3 primerljive športne objekte, kjer je nabavil in 

položil elastični športni pod (parket) v zadnjih 5 letih.  
 

7. Rok veljavnosti ponudbe: do 31. 5. 2014.  
 

8. Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb. 
 

9. Ponudba s podizvajalci: naročnik ne dovoljuje ponudbe s podizvajalci. 
 

10. Ponudba v sklopih: naročnik ne dovoljuje ponudbe v sklopih. 
 

11. Rok za predložitev ponudb: je do dne 24. 1. 2014 do 8.30 ure ŠIMC Piran, Fazan 5, 6320 
Portorož. 

 
12. Rok plačila obveznosti je: v roku 30 dni. 

 
13. Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA 

SKRIVNOST«. Ponudnik ne more kot poslovno skrivnost označiti tistih delov ponudbe, ki se 
ocenjujejo v postopku oddaje javnega naročila. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po 
subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah, mora ponudnik 
predložiti ustrezni akt, iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna 
skrivnost. Ponudnik ne sme označiti kot poslovno skrivnost podatkov v ponudbi, ki so javni na 
podlagi 2. odst. 22. člena ZJN-2. 

 
14. Garancije – nepreklicne, brezpogojne, na prvi poziv. 

 
Kot garancijo za resnost ponudbe mora priložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom 
za plačilo v višini 1.000,00 EUR, žigosana, podpisana s strani pooblaščene osebe in izdana 
ter predložena v originalu. 

 
Naročnik bo navedeno menico unovčil v primeru: 

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe: 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku ali 
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
skladu z določbami navodil ponudnikom. 

 
Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  mora biti izdana bianco menica z 
menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z 
DDV in jo izbrani ponudnik predloži naročniku ob podpisu pogodbe. 
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15. Naročnik si pridržuje pravico, da bo izvedel pogajanja z največ tremi najugodnejšimi 
ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisne dokumentacije. Pogajalo se bo o višini cene v 
obliki končnega popusta. 
 

16. Merilo za oddajo javnega naročila je najnižja cena. 
 

17. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo pošljite na Portal javnih naročil. Ponudnik lahko 
zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 23. 1. 2014 do 
12.00 ure. 
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 Splošni podatki o ponudniku 
 
 
Firma oziroma ime: 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Davčna številka: 
 
Številka transakcijskega računa: 
 
Matična številka: 
 
Naslov: 
 
Številka telefona: 
 
Številka telefaxa: 
 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
 
 
      Žig: 
 
 
 
Kraj in datum: ....................................... 
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OBRAZEC 1 Obrazec za ugotavljanje sposobnosti 
 
 

Naziv in naslov ponudnika 

 
IZJAVLJAMO, 

da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 

1. da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,  
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj po 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, KZ-1-UPB2), ki jih kot razloge za izločitev 
ponudnika opredeljuje 1. odstavek 42. člena ZJN-2;  

3.    da na dan, ko smo oddali ponudbo, 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; 

4.    da na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 
predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili obveznosti 
do zaposlenih v vrednosti 50 EUR ali več; 

5.    da zoper nas ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave ali nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja ali z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno 
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

6.    nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem; 

7.    nismo storili velike strokovne napake, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko 
utemelji, ali hujše kršil poklicna pravila;  

8.    pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; 

9.    da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPKor) naročniki ne smejo sodelovati 

10. da smo finančno in poslovno sposobni, kar pomeni, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo 
javnega naročila nimamo neporavnanih obveznosti in da nimamo transakcijskih računov, ki bi 
bili v zadnjih šestih mesecih blokirani, 

11. da nudimo 30 dnevni plačilni rok, 

12. da smo zanesljivi, strokovni in imamo izkušnje in vsaj enega zaposlenega delavca, ki je 
sposoben izvesti razpisana dela ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za 
izvedbo javnega naročila, 

13. da imajo zaposleni, ki bodo opravljali dela pri naročniku, opravljen preventivni zdravniški 
pregled v skladu s predpisi ter da so uspešno opravili izpit iz varnosti in zdravja pri delu v 
skladu s predpisi o varnosti pri delu, 

14. da izpolnjujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi 
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in da izplačujejo plače v skladu s kolektivno 
pogodbo, 

 
Datum: 

 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ___________________________________  
Žig in podpis zakonitega zastopnika 
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OBRAZEC 2 Opis predmeta javnega naročila  
 
Naziv ponudnika: ………………………………………………………………................ 
 
Naslov ponudnika: ……………………………………………………………………….. 
 
Predmet javnega razpisa: Dobava in polaganje elastičnega športnega poda (parketa) v 
Telovadnici Piran  
 
Dobava in montaža ploskovno elastičnega športnega poda (parketa) v Telovadnici Piran in 
predprostoru skupne površine 450 m2. 
 

1. Športni pod bo postavljen na obstoječi parket, na katerem so tudi neravnine oz. udrtine. 
Zaradi tega mora biti sistem športnega poda primeren za polaganje na obstoječo 
površino oz. mora izvajalec pred polaganjem športnega poda obstoječo površino 
primerno pripraviti. 

 
2. Skupna višina sistema elastičnega športnega poda mora biti med 38 mm in 41 mm. 

 
3. Sistem športnega poda mora ustrezati standardu SIST EN 14904 in DIN 18032-2. 
 
4. Celoten sistem elastičnega športnega poda mora imeti certifikat s strani FIBE. 
 
5. V ceno mora biti všteta tudi: 

- demontaža, prilagoditev in montaža orodja, ki se dotika tal, 
- dobava in polaganje novih gotovo lakiranih obstenskih letev, ki omogočajo 

zračenje konstrukcije športnega poda, opremljene s tesnilom proti vlagi, 
- dobava in polaganje diletacijskih in prehodnih letev na prehodih iz dvorane, 
- zarisovanje črt igrišč za odbojko in košarko (5 cm črte) ter mini odbojko, malo 

odbojko in mini rokomet (2,5 cm črte). 
 

6. Po končanem polaganju je potrebno celotno športno površino spolirati, da se zagotovi 
gladka in ravna površina. 

 
7. Po končanih delih mora izvajalec dostaviti vse ateste in certifikate za vgrajene materiale 

ter najmanj 5 letno garancijo za odpravo napak. 
 

V ceno morajo biti všteti vsi stroški transporta, dobave in montaže ter vsi ostali morebitni stroški do v 
celoti končanega objekta pripravljenega za predvideno uporabo po sistemu funkcionalni ključ v roke. 

 
Dela mora izvajalec izvesti med 26. aprilom in 10. majem 2014. 
 
Športni pod mora v celoti izpolnjevati vse zakonske predpise in normative na tem področju. 

    
V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški in DDV ter upoštevani vsi popusti.  
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 31. 5. 2014 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme 
kadarkoli pred tem datumom.  
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Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost 
dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi 
informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 
 
Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznost in začeli dela kot je predvideno v razpisni dokumentaciji in pogodbi.  
 
Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  

 
Predračun: 

Opis  kol Vrednost 
   
1. Dobava in polaganje elastičnega športnega poda 

(parketa) v Telovadnici Piran 
455 m2  

   
SKUPAJ BREZ DDV   
   
POPUST   
   
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV   
   
DDV   
   
SKUPAJ Z DDV   

 
 
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
 
.......................................................................................... 
 
 
 
Žig:        Kraj in datum: ......................................
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OBRAZEC 3 Finančna zavarovanja       
 
Kot garancija za resnost ponudbe se predloži bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo 
v višini 1.000,00 EUR, žigosana, podpisana s strani pooblaščene osebe in izdana ter predložena v 
originalu. 
Naročnik bo navedeno menico vnovčil v primeru : 
 
 a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 
 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku ali 
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil 
ponudnikom. 
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Menična izjava        Priloga 1   
 
V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila po 
postopku male vrednosti za dobavo in polaganje elastičnega športnega poda (parketa) v Telovadnici 
Piran, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________, izročamo Športnemu in 
mladinskemu centru Piran, Fazan 5, Portorož, to bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. 
Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena 
oseba 
 
_________________________,kot__________________,  
(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 
podpis____________________ 
 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Športni in mladinski center Piran, da izpolni to bianco menico 
v višini 
 
1.000,00 EUR 
 
kot garancijo za resnost ponudbe. 
 
Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te 
menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Menični izjavi prilagamo poleg lastne bianco menice tudi nalog za plačilo. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Piranu. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
        Podpis in žig: 
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Nalog za plačilo       Priloga 2 
 
______________________ 
 
______________________ 
(menični dolžnik) 
 
 
 
 
NALOG ZA PLAČILO 
 
 
 
Po menici izdani v__________________________, dne____________________ 
 
* na dan dospetja menice______________________________________________  
 
plačljive pri _______________________________________________________ 
 
bremenite naš račun št._______________________________________________ 
 
za znesek __________________ EUR, ter ta znesek nakažite  v dobro 
 
računa Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, Portorož, št. 01290-6030721574 pri UJP Koper. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
 
 
       Žig in podpis meničnega dolžnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* to polje ponudnik zaradi narave menice pusti prazno 
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 OBRAZEC 4 Reference 
 
 

POTRDILO 
 
OBJEKT 1:_______________________________________________________ 
 
Datum izvedbe: ___________________________________________________ 
 
Naročnik:_________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika:__________________________________________ 
 
Telefon odgovorne osebe naročnika:____________________________________ 
 
 
OBJEKT 2:_______________________________________________________ 
 
Naročnik:_________________________________________________________ 
 
Datum izvedbe: ___________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika:__________________________________________ 
 
Telefon odgovorne osebe naročnika:____________________________________ 
 
 
OBJEKT 3:_______________________________________________________ 
 
Naročnik:_________________________________________________________ 
 
Datum izvedbe: ___________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba naročnika:__________________________________________ 
 
Telefon odgovorne osebe naročnika:____________________________________ 
 
 
 
Kraj in datum:_________________    
 
 
 
 
          Ponudnik: 
 
         ______________________ 
                 (žig in podpis odgovorne osebe) 
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OBRAZEC 5 Vzorec pogodbe 
 

VZOREC POGODBE 
 
Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož, matična številka 5915376, ID za DDV 
37238221, ki ga zastopa direktor Matjaž Ukmar (v nadaljevanju naročnik) 
 
in  
 
________________________________________________________, identifikacijska št.: SI  
 
______________, matična številka: ________________, ki ga zastopa _________________________  
 
sklepata  

 
POGODBO št. ____________ o 

DOBAVI IN POLAGANJU ELASTIČNEGA ŠPORTNEGA PODA (PARKETA) V TELOVADNICI 
PIRAN 

 
 

1. člen  
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju ( Ur. l. RS 
št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12-odl. US, 90/12 in 12/13 ) izvedel javno naročilo za dobavo in polaganje 
elastičnega športnega poda (parketa) v Telovadnici Piran po postopku oddaje naročila male vrednosti. 
 
PREDMET POGODBE  
 

2. člen  
 
Predmet te pogodbe je Dobava in polaganje elastičnega športnega poda (parketa) v Telovadnici Piran, 
kot to izhaja iz ponudbe izvajalca št. _______________, z dne _____________, ki je priloga te 
pogodbe.  
 
 
POGODBENA VREDNOST  
 

3. člen  
 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost na osnovi ponudbe izvajalca iz 1. 
alineje 2. člena: 
 

______________________________________________________________ 
 

z besedo: ___________________________________________________________________ 
 

V ceni je zajet 22% DDV. 
 
Cena določena s to pogodbo se za vrsto in količino del ter material, ki je zajet v ponudbi, predračunu ali 
popisu del predmetu te pogodbe, v roku v katerem je predviden zaključek del ne more spreminjati.  
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OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
4. člen  

Izvajalec se obvezuje, da: 
- priskrbi usposobljene proizvodne delavce ter ustrezen tehnični kader za izvajanje del, ki so  
 predmet pogodbe, 
-  bo izvedel prevzeta dela točno po razpisni dokumentaciji del in predračunu, strokovno pravilno     

   in v skladu s standardi ter običaji stroke, 
- zaposluje delovno silo v skladu z veljavno zakonodajo, 
- priskrbi delavcem osebno orodje in osebna zaščitna sredstva, 
- bo upošteval določila veljavnega zakona o varstvu pri delu, 
- bo upošteval vsa navodila s strani naročnika oz. nadzornega organa, 
Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na nepravilnosti in pomanjkljivosti njegovega naročila. 

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

5. člen  
Naročnik se obvezuje, da bo opravljal strokovni nadzor nad izvajalcem del ter omogočil izvajalcu 
nemoteno izvajanje del. 

 

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL 

6. člen  
Pogodbenika določita, da se bodo dela izvajala med 26. aprilom in 10. majem 2014 vključno z odpravo 
pomanjkljivosti po internem pregledu. 
 
Rok dokončanja se šteje dan, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene na internem pregledu 
ter opravljena pisna primopredaja objekta. Rok dokončanja se lahko podaljša na osnovi odločitve 
naročnika o čemer se bodo sklepali aneksi. 
 

ZAMUDA Z DELI IN POGODBENA KAZEN 
7. člen  

 
Pogodbena dela je izvajalec dolžan izvesti v pogodbenem roku ne glede na vremenske razmere ali 
druge subjektivne sile. Višja sila, ki opravičuje zamudo je vojno stanje, ukrepi oblastvenih organov ali 
elementarna nesreča na območju izvajanja del. 
V kolikor izvajalec ne dokonča del v pogodbenem roku, je dolžan investitorju plačati pogodbeno kazen v 
višini 2‰ od pogodbene vsote za vsak koledarski dan, vendar ne več kot 5% od skupne cene vseh 
izvedenih del. Pogodbena kazen ne izključuje pravice investitorja do odškodnine nastale zaradi zamude 
v izvedbi. 
 

PODALJŠANJE ROKA DOKONČANJA DEL 

8. člen  
Stranki soglašata, da se pogodbeni rok iz 6. člena te pogodbe ustrezno podaljšajo, podaljšanje pa ne 
šteje za zamudo v naslednjih primerih: 
• ukrepi oblasti, ki bi prizadeli gradnjo oz. dobavo materiala in delovno silo, 
• če naročnik (nadzorni organ) ne da izvajalcu potrebnih pojasnil, podatkov in detajlov v 1 (enem) 

delovnem dnevu, če podatki niso razvidni iz popisa del in 
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• če se spremeni popis del.  

Pogoj za uveljavljanje podaljšanja roka v navedenih okoliščinah je, da izvajalec najkasneje v roku 1 
dneva po nastopu navedenih okoliščin uveljavlja podaljšanje roka s pisno zahtevo v kateri izrecno 
navede in opiše okoliščino zaradi katere uveljavlja podaljšanje roka. 

Ne glede na morebitno podaljšanje pogodbenega roka, se določila o fiksnosti cene ne spremenijo. 

Morebitne spremembe pogodbenih rokov se dogovarjajo s podpisom aneksa k tej pogodbi.  
 

DODATNA DELA 

9. člen  
Za dodatna dela, ki so posledica neusklajenega popisa del odgovarja naročnik, za napake v popisu del 
pa odgovarja izvajalec le v primeru, da so očitne.  

Ob morebitni potrebi, da se ob izvajanju del opravijo tudi dela, ki niso zajeta v razpisni dokumnentaciji, 
ponudbi, predračunu ali popisu del mora izvajalec dobiti pisno soglasje za izvedbo takih del od 
naročnika, taka dela pa se zaračunajo po kalkulativnih elementih, ki so sprejeti pri izvajalcu.  

 

10. člen  
Za izvajanje morebitnih dodatnih del mora izvajalec sestaviti predračun na osnovi predhodno 
dogovorjenih cen z upoštevanjem vseh danih popustov za uporabljen material in opravljene storitve.  

 

DOKONČNI OBRAČUN IN PLAČILO  

11. člen  
Izvajalec sestavi dokončni obračun in ga dostavi naročniku v 7 dneh po zaključku del.  

 

12. člen  
Izvajalec bo za izvršena dela izstavil račun takoj po odpravljenih pomanjkljivostih. Nadzorni organ ga je 
dolžan v roku 5 dni pregledati, podpisati za izplačilo oziroma zavrniti.   
 

Naročnik je dolžan pravilno izstavljeni račun plačati v roku 30 dni od datuma prejema računa. V 
primeru zamude plačila, je izvajalec upravičen obračunati naročniku zakonite zamudne obresti.  
 

PREVZEM DEL  

13. člen  
Kakovostni prevzem se opravi po predpisih in po strokovnih normah veljavnih ob prevzemu po 
standardih in po popisu del, ob navzočnosti zastopnika izvajalca, naročnika in nadzornega organa.  

 

14. člen  
Izvajalec je po končanih delih dolžan z objekta odstraniti ves odpadni material in embalažo, ki sta ostala 
po izvajanju del.  

Če izvajalec po končanju gradbenih del ne pospravi objekta in okolice opravi to naročnik na izvajalčeve 
stroške.  
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VODSTVO IN NADZOR 

15. člen  
Za nadzor nad izvajanjem te pogodbe in za izvajanje del po tej pogodbi določita izvajalec in naročnik 
svoja pooblaščenca in sicer:  
• za naročnika Salko Pivač, 
• za izvajalca _________________________. 

Stranki imata pravico zamenjati vsak svojega pooblaščenca. 

Izvajalec je dolžan od naročnika pravočasno zahtevati vsa potrebna pojasnila glede tehnične 
dokumentacije, tehničnih pogojev, potrebnega materiala in podobno. 

 

GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROKI 

16.  člen  
 
Izvajalec mora naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV in vsemi ostalimi 
stroški) v obliki bianco menice z menično izjavo in nalogom za plačilo. Veljavnost garancije mora biti še 
vsaj dva meseca po koncu veljavnosti pogodbe.  
Unovčenje garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih 
obveznosti.  
 

17. člen  
Ugotovljene napake in pomanjkljivosti ob prevzemu je izvajalec dolžan odpraviti v primernem roku, ki ga 
določita ob prevzemu zastopnika obeh pogodbenih strank.  

 

18. člen  
Izvajalec jamči za kvaliteto elastičnega športnega poda (parketa) najmanj 5 let po uspešno opravljenem 
prevzemu objekta. 

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake zaradi nekvalitetnega dela ali vgrajenega 
materiala jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku 8 dni od naročnikove pisne zahteve.  

 

19. člen  
V primeru, da bo naročnik prisiljen poiskati drugega izvajalca za odpravo napak v garancijskem roku, bo 
obremenil za stroške izvedbe izvajalca iz te pogodbe. 

 

20. člen  
Izvajalec je naročniku pred tehničnim prevzemom objekta dolžan izročiti veljavne ateste, certifikate, 
garancijske liste proizvajalcev za vgrajeno opremo in material ter pooblastila, v skladu s predpisi o 
gradnji objektov ter razpisno dokumentacijo.  

 

VARNOST PRI DELU 

21. člen  
Skrb za odgovornost za izpolnjevanje varnostnih ukrepov na delovnih mestih izvajalca nosi izvajalec del. 
Izvajalec je odgovoren za morebitno škodo povzročeno drugim. 
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Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od obeh 
pogodbenih strank. 
POSLOVNA SKRIVNOST  

22. člen  
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s 
katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi 
zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te 
pogodbe.  
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  

23. člen  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 
stranke (prodajalca), 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; 

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 

SPLOŠNA DOLOČILA 

24. člen  
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od obeh 
pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil 
Posebnih gradbenih uzanc. 
 

25. člen  
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 2 izvoda.  

 

26. člen  
Stranki bosta morebitne spore reševale strpno in v prid tej pogodbi. V kolikor bi spora ne bilo mogoče 
rešiti dogovorita za stvarno in krajevno pristojno sodišče v Piranu.  

 
 
NAROČNIK:        IZVAJALEC: 
Športni in mladinski center Piran 

 

Direktor: 

Matjaž Ukmar 


