3

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
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Obrazec 3.1: OBRAZEC PONUDBE
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI
Številka ponudbe:

_________

NAROČNIK:
OBČINA DUPLEK
Cesta 4. julija 106
2241 Spodnji Duplek
PONUDNIK

Naziv(i) ponudnikakov

Področje storitev v
ponudbi skupine
ponudnikov

Samostojni ponudnik
oziroma
vodilni ponudnik v
ponudbi skupine
ponudnikov
Ponudnik v ponudbi
skupine ponudnikov
Ponudnik v ponudbi
skupine ponudnikov
Pooblaščenec za vročanje
v Republiki Sloveniji
(izpolnijo samo ponudniki s
sedežem v tujini) - navesti
je potrebno ime, priimek in
naslov pooblaščene osebe
Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):
-

s podizvajalci

-

brez podizvajalcev.

KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO)
Ime
Organizacija
Naslov
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
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% udeležbe
v ponudbi
skupine
ponudnikov

PONUDBENA IZJAVA
Podpisani tukaj izjavljamo, da:
1. je cena naše ponudbe (brez davka na dodano vrednost (DDV)):

-

ZA SKLOP 1: ASFALTERSKE STORITVE______________________

-

ZA

-

SKLOP

2:

STORITVE

Z

BAGERJEM

IN

EUR

VALJARJEM

PREVOZI______________________

EUR

ZA SKLOP 3: TALNE OZNAČBE______________________

EUR

TER

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne
računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto
ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem
primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.
2. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od datuma,
določenega za prejem ponudb.
3. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli garancijo za dobro izvedbo v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV.
4. se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi
lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila.
5. soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika.
6. podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s
pridobitno dejavnostjo (Ur.l. RS št. 20/06, ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.

Ponudnik: ________________
Ime in priimek: ________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis:
__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________
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Obrazec 3.2: SEZNAM PODIZVAJALCEV
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI

Storitve, ki jih bo
podizvajalec izvedel

Naziv in sedež podizvajalca

Odstotek vrednosti
storitev, ki jih bo
izvedel podizvajalec v
odnosu na skupno
vrednost ponudbe

Ponudnik: ________________
Ime in priimek: ________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis:
__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________
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Obrazec 3.3: POOBLASTILO
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI

(naziv ponudnika/podizvajalca)
(naslov)

Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega
zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)
pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________
(funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni
projekt.
Podpis pooblaščenca: __________________________________

Ime in priimek: ________________________
(zakoniti zastopnik)

Podpis: _____________________________
(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum: ________________
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Obrazec 3.4: PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI

Gospodarski subjekt
Sedež in naziv gospodarskega subjekta
Zakoniti zastopnik
Sedež
Leto registracije
Številka vpisa v sodni register
Matična številka
Identifikacijska/davčna številka
Številka transakcijskega računa
Telefon
Faks
Gospodarski subjekt je MSP (mikro,
malo ali srednje podjetje)
(ustrezno obkroži):

DA

NE

Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)

za

podpisovanje

v

imenu

Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena
ponudnika/podizvajalca)

za

podpisovanje

Kraj in datum: __________________
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v

imenu

Obrazec 3.5: MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI
Naročniku, OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, kot garancijo za
resnost izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini (ustrezno
obkrožite):
1.650,00 EUR za SKLOP 1
1.540,00 EUR za SKLOP 2,
160,00 EUR za SKLOP 3
Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez
protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani
pooblaščene osebe:
, kot
(ime in priimek)

(funkcija)

(podpis)

(funkcija)

(podpis)

, kot
(ime in priimek)

Naročnika, OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, nepreklicno
pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini (ustrezno obkrožite):
1.650,00 EUR za SKLOP 1
1.540,00 EUR za SKLOP 2,
160,00 EUR za SKLOP 3
in jo unovči v primeru, če:
-

če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v
času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevo razpisne
dokumentacije ali
o ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo v skladu z
zahtevo razpisne dokumentacije.

Menica je plačljiva pri _________________________
ki vodi naš TRR številka: ______________________
Ta menica velja najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudb.
Priloga: eno (1) bianco menico
Izdajatelj menice:
Žig
Podpis:
__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu
ponudnika)

Kraj in datum:
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Izjava 1
KROVNA IZJAVA
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI
(naziv gospodarskega subjekta)
(naslov)

Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


da smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglašamo s
pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.



da bomo med izvajanjem storitev upoštevali določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Ur. l. RS, št. 43/2011).

Ponudnik/podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena
gospodarskega subjekta)

za

podpisovanje

v

imenu

Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena
gospodarskega subjekta)

za

podpisovanje

Kraj in datum: __________________

38

v

imenu

Izjava 2
IZJAVA PONUDNIKA
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI
(naziv ponudnika)
(naslov)

Podpisani tukaj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


da bomo pred zamenjavo podizvajalca ali uvedbo novega podizvajalca pridobili pisno soglasje
naročnika ter da bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložili:
-



svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih storitev oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu, če bo podizvajalec to zahteval in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec to zahteval.

da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v Republiki Sloveniji veljavnih
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ter predpisov s področja varstva
okolja. Izrecno se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo
dodeljeno javno naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so
vse te obveznosti vključene v ponudbeno ceno.

Ponudnik: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: __________________
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Izjava 3
IZJAVA PODIZVAJALCA
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI
(naziv podizvajalca)
(naslov)

S podpisom te izjave zahtevamo:



da naročnik javnega naročila »IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI«, namesto ponudnika
______________________(naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do navedenega
ponudnika neposredno nam;

Podizvajalec: _________________
Ime in priimek: ________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: ______________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: __________________
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Obrazec 3.6: OKVIRNI SPORAZUM
Okvirni sporazum sklepata:
OBČINA DUPLEK
Cesta 4. julija 106
2241 Spodnji Duplek
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):
MATIČNA ŠTEVILKA:
TRANSAKCIJSKI RAČUN:
ŽUPAN MITJA HORVAT

KI JO ZASTOPA
v nadaljevanju »naročnik«
in
________________
________________
________________
In

________________
________________
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA (ID ZA DDV):
MATIČNA ŠTEVILKA:
TRANSAKCIJSKI RAČUN:
KI JO ZASTOPA
(v nadaljevanju izvajalec)

Sklepata naslednji
OKVIRNI SPORAZUM ŠT.
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
-

je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju
ZJN-3) oddal javno naročilo gradnje za predmet »IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA
VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE
LETI« po odprtem postopku, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko a)
sedmega odstavka 48. člena ZJN-3;
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-

-

je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji
javnega naročila, številka _____ z dne ____, za SKLOP _______ za podpis okvirnega
sporazuma izbral tri ponudnike oziroma - v primeru prejetega števila ponudb manj od tri – (oba)
ponudnika , ki izpolnjuje-ta zahtevane pogoje naročnika;
so izbrani ponudniki strokovno in tehnično sposobni izvesti naročilo po tem sporazumu;
je seznam izbranih ponudnikov po rangu predloženih ponudb za sklenitev tega sporazuma
priložen temu sporazumu.
2. člen

S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega
naročila iz prejšnjega člena.
3. člen
Sestavi del okvirnega sporazuma je:
(a)

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika v postopku oddaje javnega naročila,
objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. ______ dne ______

(b)

Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

(c)

Ponudba izvajalca, št. _________ z dne __.__.2017,

(d)

Popis storitev izvajalca s cenami.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Za tolmačenje se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
4. člen
Predmet okvirnega sporazuma je IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI; SKLOP _____. Predmet se v
času sklenitve tega sporazuma po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti in bo naročnik storitve
časovno in količinsko opredelil in naročal glede na dejanske sprotne potrebe po cenah, podanih v
popisu storitev iz tretjega člena.
Količine in vrste storitev po popisu storitev izvajalca iz tretjega člena so okvirne. Cene, ki jih je izvajalec
ponudil v predhodno citiranem popisu so brezpogojno fiksne za celotno obdobje okvirnega sporazuma.
Obseg storitev je odvisen od dejanskih potreb naročnika v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega
sporazuma naročal le storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katera bo imel zagotovljena finančna
sredstva. Izvajalec ni upravičen do kakršnih koli odškodnin ipd. v kolikor se okvirni predviden obseg
storitev ne more realizirati zaradi ne zagotovljenih finančnih sredstev s strani lastnika oz. upravljavca
infrastrukture oz. drugih nepredvidenih sprememb. Prav tako izvajalec ni upravičen do nikakršnih
odškodnin ipd. zaradi dodelitve naročil drugemu podpisniku sporazuma, skladno z določbami tega
okvirnega sporazuma.
Izvajalec se obvezuje, da bo interventna vzdrževalna dela začel izvajati v odzivnem času treh (3)
delovnih dni po naročilu s strani naročnika.
Vsako naročilo vključuje tudi deset (10) odstotkov dodatnih in nepredvidenih storitev in materiala, kjer
se bodo upoštevala storitve, ki niso zajete po popisu storitev in se bodo obračunavala glede na
dejansko nastale stroške, podlaga za njihov izračun pa so kalkulativni elementi, podani v ponudbi
izvajalca. Če teh ni mogoče uporabiti, se upošteva predlog izvajalca ter analiza cene s strani
naročnika.
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Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo ob pojavu potrebe storitve, ki je predmet tega
sporazuma, najprej pozval podpisnika sporazuma, ki je v prilogi tega sporazuma rangiran kot
najugodnejši. V primeru, da pozvani storitev iz kakršnih koli razlogov ne sprejme, bo naročnik na
izvedbo storitev pozval drugo rangiranega podpisnika sporazuma. V primeru, da drugorangirani
podpisnik dela ne sprejme, bo naročnik na izvedbo storitev pozval tretje rangiranega podpisnika
sporazuma.
Naročnik od izvajalca pričakuje aktivno izvedbo glede na posamezen poziv k izvedbi storitev. Izvajalec
lahko ne sprejme izvedbe storitve največ trikrat zaporedoma. V primeru, da izvajalec ne sprejme
izvedbe storitve tudi tretjič zaporedoma, ima naročnik pravico z obvestilom odstopiti od okvirnega
sporazuma.
Nepravočasen odziv v primeru v roku daljšem od treh delovnih dneh, zaradi česar naročnik k izvedbi
povabi naslednje rangiranega podpisnika sporazuma, pomeni kršitev obveznosti sporazuma oziroma
šteje za neodzivnost izvajalca po predhodnem odstavku.
Naročnik bo po vrstnem redu rangiranja izvajalcu po elektronski pošti oziroma po telefonu posredoval
predmet izvedbe, pri čemer veljajo cene na enoto iz popisa storitev iz tretjega člena tega sporazuma.
Za posamezno konkretno naročilo bo naročnik storitve naročil ustno ali pisno.
Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem okvirnega
sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa izvajalec v nobenem primeru ni
upravičen do povračila kakršnikoli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.
5. člen
Ta sporazum se sklepa od dneva podpisa okvirnega sporazuma za obdobje dveh (2) let.
6. člen
Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma stranki praviloma uporabljata elektronsko komunikacijo
oziroma telefonsko komunikacijo in sta dolžni zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni
informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije v kolikor je to
zahtevano.
Naročnik pri oddaji poziva k izvedbi storitev dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski
sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo.
7. člen
Kontaktni podatki izvajalca za prejem naročil storitev:
Ime in priimek: _____________________
Elektronski poštni naslov:
Mobilna številka:

_____________________

_____________________

Morebitno spremembo v tem odstavku navedenih podatkov mora izvajalec takoj pisno sporočiti
predstavniku naročnika po tem sporazumu (lahko tudi po elektronski pošti).
Izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma izjavlja, da je zgoraj navedeno osebo seznanil s
posredovanjem podatkov iz prejšnjega odstavka in od nje pridobil soglasje, da naročnik oz. v
naročnikovem imenu njegov pogodbeni obdelovalec te podatke hrani in uporablja za potrebe izvedbe
tega sporazuma.
Predstavnik naročnika po tem sporazumu je____________________, dosegljiv na telefonski številki:
___________________ oz. elektronskem naslovu: ______________________.
Za izpolnitev obveznosti iz tega sporazuma je na strani izvajalca odgovoren/na
____________________, dosegljiv/a na telefonski številki; _____________________ oz elektronskem
naslovu: ______________________.
8. člen
Naročnik lahko pozive v k izvedbi naročil vedno izvaja tudi preko telefaksa, pri čemer se postopek
smiselno prilagodi glede na tak način komuniciranja.
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VELJAVNOST PRI KONKRETNIH NAROČILIH
9. člen
Naročnik lahko predčasno odpove oziroma razdre sporazum oziroma naročilo v naslednjih primerih:
-

-

-

-

neodzivanje izvajalca na naročilo v skladu s 4.oz. 11. členom;
zaradi napak v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla;
če izvajalec prekine z izvajanjem storitve brez pisnega soglasja naročnika;
zaradi ogrožanja zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje
če mehanizacija, s katero se storitev izvaja, ni v tehničnem, varnostnem in ekološkem vidiku
ustrezna kar izvajalec ne more dokazati z ustreznimi dokazili,
v drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem
sporazumu;
če je tako dogovorjeno med strankama;
je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi
ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil
seznanjen v postopku javnega naročanja;
zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v
skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti
oddano izvajalcu;
je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega
podizvajalca in se kršitev nanaša na storitve, ki so predmet tega sporazuma;
v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila;
po svoji krivdi zamuja z izvajanjem storitev v obsegu, da mu lahko naročnik zaračuna
maksimalno pogodbeno kazen;
ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga
določi naročnik;
zamuja s kritičnimi faznimi/etapnimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki
mu ga določi naročnik;
v drugih primerih, izrecno navedenih v tem sporazumu.

Izvajalec lahko predčasno odpove oziroma razdre sporazum oziroma naročilo v naslednjih primerih:
-

če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo storitev;
če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisnega obvestila v vseh primerih, razen v primeru prve in
četrte alineje prvega odstavka tega člena, ko se šteje, da je okvirni sporazum odpovedan z dnem, ko
izvajalec prejme obvestilo o odpovedi sporazuma.
Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik/izvajalec uveljavlja po opominu, razen v primeru prve in četrte
alineje prvega odstavka tega člena, po katerem izvajalec/naročnik ne odpravi kršitve oziroma je kršitev
kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu/naročniku poslan pisno, po telefaksu ali na
elektronski način. V primeru elektronskega načina se sporočilo potrdi tudi v pisni obliki.
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku
osmih (8) dni po razdrtju sporazuma.

OSNOVNE OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA
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10. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih, ko bo pozvan k izvedbi naročila, predmet naročila izvedel v
skladu z zahtevami iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter vsemi
posredovanimi navodili naročnika, naročnik pa mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.
Naročnik lahko pri posameznih projektih po potrebi imenuje zunanji nadzor.
Naročnik se obvezuje, da bo:
-

zagotovil neovirano izvedbo storitev na lokaciji, na kateri se ta izvajajo;
sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet naročila izveden v skladu z vsemi
zahtevami;
obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek
in obseg predmeta naročila;
plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s tem sporazumom..

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in
neposredni razlog zamude izvajanja storitve zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz
enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude
naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno,
da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem storitve ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če
je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje naročnikovih zahtev pri posameznem
naročilu s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za
nepotrjeno odstopanje naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj
vzpostaviti pravilno stanje gradnje.
Izvajalec se obvezuje:
-

dodeljeno storitev izvesti kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s
specificiranimi zahtevami naročnika;

-

voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti podpisan s strani nadzornika in izvajalca;
pred pričetkom izvajanja storitve naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti
posredovane dokumentacije ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;
v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise varstva pri
delu ter poskrbeti za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnih delovnih razmer.
V nasprotnem primeru vse posledice ravnanj oz. opustitve ravnanj v zvezi z zdravjem in
varnostjo pri delu na gradbišču bremenijo izključno izvajalca;
upošteval mnenja in pripombe zunanjega nadzora, v kolikor ga je naročnik predvidel;
na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem storitve,
ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
v imenu investitorja sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem storitve,
ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma
predelovalcu le-teh ter naročniku predložiti potrdilo o tem;
ostanke gradbenega materiala odpeljati na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča
gradbenega materiala;
zagotoviti ukrepe oziroma delo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo
poslabšala;
izvajalec se obvezuje ves čas izvajanja storitve skrbeti za ustrezno urejenost gradbišča in
njegove okolice ter zagotoviti, da s svojimi storitvami ne bo ogrožal ali poškodoval mimoidočih,
delovnih sredstev, vozil in drugih premičnin ali objektov v okolici izvajanja storitve;
hraniti vso dokumentacijo, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z
storitvami, ki so predmet te pogodbe, še najmanj deset let od zaključka storitve.

-

-

-

-

Izvajalec s sklenitvijo sporazuma potrjuje, da:
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-

da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja storitve za naročnika kot izhajajo iz razpisne
dokumentacije, med drugim bo moral:
o predvidene storitve opravljati po navodilih predstavnikov naročnika;
o vsak čas omogočiti naročniku opravljanje nadzora in ravnati po vsaki utemeljeni
zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi z nadzorom;
o po končani storitvi izvesti čiščenje terena v skladu z vsakokratnimi razmerami na
delovišču.

Naročnik ima pravico opravljati nadzor nad storitvami izvajalca, da preverja in zagotavlja njihovo
pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti storitve in predvidenih rokov.
Nadzornik je dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu pripombe glede načina izvajanja storitve ali
poteka izvajanja storitve.
Če naročnik naroči izvajalcu storitve, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna
škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora
razlog za odklonitev dokazati.
KOLIČINE, CENE IN IZVEDENI POGOJI
11. člen
Cene na enoto iz popisa storitve izvajalca iz tretjega člena so fiksne ves čas trajanja tega sporazuma.
Prav tako so do izteka veljavnosti tega sporazuma fiksni in nespremenljivi kalkulativni elementi.
Davek na dodano vrednost se zaračuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.
Stranki sporazuma sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno. Cena na enoto vsebuje vse
dajatve, stroške in davke razen DDV.
Izvajalec je dolžan pričeti s storitvami na posameznem predmetu, na izvedbo katerega je bil pozvan, v
roku 24 ur po prejemu naročila.
Izvajalec je dolžan storitve izvesti skladno s terminskim planom naročnika za posamezno naročilo.
Izvajalec ima pravico do podaljšanja dogovorjenih rokov pri posameznih storitvah v naslednjih primerih:
-

dogodki, ki so posledica višje sile;
prekinitev izvajanja storitve na zahtevo naročnika;
vremenske razmere, ki bi onemogočala izvajanje storitev več kot pet (5) zaporednih dni oziroma
skupaj več kot deset (10) delovnih dni;
če mu naročnik v postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so
ta bistvena za izvedbo storitev,
če naročnik naroči dodatne storitve ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen
z dodatnimi storitvami ali spremembami.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje dogovorjenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo
najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico
do podaljšanja roka. Dogovor o spremembi roka izvedbe mora biti sklenjen pisno.
Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja
ukrepe, določene v tem sporazumu.
OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA
12. člen
V kolikor ni pri posameznem naročilu določeno drugače, se plačilo izvede na podlagi pravilno
izstavljenega mesečnega računa.
Izvajalec bo mesečne račune izstavil najkasneje do 5. v mesecu – za pretekli mesec.
Pri izstavitvi računa se mora sklicevati na številko tega okvirnega sporazuma.
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Računu morajo obvezno biti priloženi za vse zaračunane storitve ustrezni pisni izkazi, potrjeni s strani
predstavnika občine, iz katerih je razvidna količina opravljene storitve, čas opravljanja storitev, porabljen
material, vrsta in namen opravljenih storitev, kraj opravljanja storitev ter oseba, ki je storitev opravljala,
Naročnik plača nesporni del računa 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa. Stranki se
strinjata, da se obveznosti lahko poravnajo tudi s kompenzacijo, odstopom terjatve oz. na drug način
skladno z zakonom.
V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti.
Naročnik lahko prijavi obveznost v večstranski pobot tudi pred dnevom zapadlosti.
Če bo na izstavljeni situaciji plačilni rok krajši od zgoraj dogovorjenega, je naročnik upravičen tak račun
poravnati v dogovorjenem roku brez zavrnitve. V tem primeru izvajalec ni upravičen zaračunati
zamudnih obresti do dne izteka dogovorjenega plačilnega roka.

ZAVAROVANJE
13. člen
Izvajalec mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi storitve, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.
V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora leta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti storitve, ki morajo biti opravljena v
skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.
Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih
objektov, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno
škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.
ZAŠČITA OKOLJA
14. člen
Izvajalec mora v času trajanja storitve na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v
skladu z veljavno zakonodajo.
Prav tako mora izvajalec pri izvedbi dodeljenih storitvah uporabljati čisto tehnologijo in brezhibne stroje.

DODATNE IN NEPREDVIDENE STORITVE
15. člen
O ugotovljeni potrebi po izvedbi dodatnih in nepredvidenih storitvah ter uporabi dodatnega materiala je
izvajalec, dolžan nemudoma obvestiti naročnika in od njega pridobiti odobritev.
Nepredvidene storitve in materiali se bodo obračunavali glede na dejansko nastale stroške, pri čemer
se uporabijo kalkulativni elementi, podani v ponudbi izvajalca. Če teh ni mogoče uporabiti, se upošteva
predlog izvajalca ter analiza cene s strani naročnika.
Obračun dodatnih in nepredvidenih storitev ter materiala bosta pogodbeni stranki vršili sprotno.
JAMČEVANJE IN POGODBENA KAZEN
16. člen
Naročnik lahko uveljavlja pogodbeno kazen v primeru nezagotavljanja ali zmanjšanega obsega ali
kakovosti zagotavljanja storitev, ki nastane po izključni krivdi ponudnika in ni posledica višje sile.
Pogodbena kazen za vsak dan zamude znaša 5 promilov od vrednosti končnega obračuna
konkretnega dodeljenega naročila v EUR brez DDV, vendar ne več kot 10% te vrednosti.
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Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen izvira neposredno iz gornje
določbe in ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik
uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Če bi pogodbena kazen v posameznem mejniku presegla mejo, ki je v tem sporazumu določena kot
največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik razdre ta okvirni sporazum in zahteva povrnitev
dejanske škode. V tem primeru lahko naročnik pri drugemu ponudniku naroči kritno izvedbo storitev.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
17. člen
Izvajalec jamči, da bodo storitve opravljene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v
skladu zahtevami naročnika.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
18. člen
Izvajalec mora najkasneje v 15. dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti lastno bianco menico z
menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (z DDV). Predložitev garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo
posla, vrste storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma
podaljšati njena veljavnost.
Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po
pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene.
Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo menice z menično
izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
VIŠJA SILA
19. člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na
izvedbo obveznosti sporazuma.
Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku
le-te.
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so
izven njenega nadzora.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
20. člen
Stranki sporazuma soglašata, da osebni podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma, varovano kategorijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izvajalec se
zavezuje te podatke (v primeru, da se z njimi seznani zaradi izvajanja tega sporazuma) varovati v
skladu z predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

PODIZVAJALCI
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21. člen
V primeru izvedbe obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v
ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.
Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje,
da bo pri izvedbi obveznosti sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec
krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od sporazuma.
V primeru izvedbe obveznosti sporazuma s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje
izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del tega
sporazuma:
-

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene obrazce teh podizvajalcev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med veljavnostjo sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvajanje gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z
obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora
predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.
Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena
ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjenim sporazumom s
podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev
računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali
v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.
Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno
podizvajalcu pod pogoji, določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z
določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji
obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali
neposredno plačilo.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom sporazuma ali med izvedbo sporazuma zahteva, da mu
izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila.
Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko
naročnik odstopi od sporazuma.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet tega sporazuma,
ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo sporazuma prenese izvajalec nase vse rizike, ki
spremljajo izvedbo storitev in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na
podizvajalca.
Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
22. člen
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V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročanja, na podlagi katerega je podpisan ta
sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil,
ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti sporazuma 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 stranki sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je ta sporazum ničen.
KONČNE DOLOČBE
23. člen
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh strank sporazuma z odložnim pogojem
po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo. Okvirni sporazum velja za čas veljavnosti, kot
je opredeljeno v 5. členu.
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe
stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale
določbe sporazuma. Neveljavna določa se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki
ga je želela doseči neveljavno določba.
Stranki sporazuma lahko ta okvirni sporazum podaljšata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno
naročanje.
24. člen
Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim sporazumom
opredeljena medsebojna razmerja.
25. člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po dva
(2) izvoda.

NAROČNIK:

OBČINA DUPLEK

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:

MITJA HORVAT, ŽUPAN

PODPIS:
ŽIG:
KRAJ IN DATUM:

DUPLEK, _____________________

IZVAJALEC:
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA:
PODPIS:
ŽIG:
KRAJ IN DATUM:

50

Obrazec 3.7: Menična izjava za dobro izvedbo
JAVNO NAROČILO: IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI
(naziv ponudnika)
(naslov)
Z naročnikom storitev OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, smo dne,
___________________, sklenili okvirni sporazum št. ____________ za IZVEDBA STROJNIH
STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA
DVE LETI; Sklop _____________.
V skladu s 14. členom pogodbe izstavljamo naročniku OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241
Spodnji Duplek, lastno bianco menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih storitev. Menico se
lahko unovči največ do zneska.......................................EUR. Menica prispe v plačilo
do.........................................
Menico je podpisala pooblaščena oseba:
(ime in priimek)

(delovno mesto)

Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, da
brez predhodnega obvestila izpolni posamezno menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni
vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri
(banka) __________________________________________________, ki vodi naš transakcijski račun
št. ______________________________. oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi
naš račun, vse z namenom poplačila zapadlih in neporavnanih obveznosti. Odrekamo se vsem
ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni potrebno protestirati ter
da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.
Izjavljamo, da mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej
odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.
Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam
______________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi
moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki
jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.
Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice,
kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo
vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.
Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je pristojno
sodišče v Mariboru.
Dolžnik in izdajatelj menice:

Datum: ................................
Kraj:....................................

...................................................
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PONUDBENI PREDRAČUN
JAVNO NAROČILO:

IZVEDBA STROJNIH STORITEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK ZA DVE LETI

Ponudnik mora priložiti k ponudbenem predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju
poglavja V. Kalkulativni elementi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:
•
cenik delovne sile,
•
cenik mehanizacije,
•
cenik transportov in
•
cenik materiala FCO gradbišče.
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