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1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE 

 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. 
(v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji 
prijav/ponudb podajo svojo pisno prijavo. 
 
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na 
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 
 
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila 
in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki 
skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. 
 
 
 

2. SPLOŠNO 
 

2.1 Naročnik 
 

Družba PLINOVODI,  
Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o. 

Naslov družbe Cesta Ljubljanske brigade 11b,  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana 

Matična številka podjetja 1954288000 

ID številka za DDV SI31378285 

 
2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) 
 

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA: 
 

Naslov: 
 

Matična št.: 
 

Identifikacijska št. za DDV: 
 

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): 
                                                                                                        DA                              NE 
 

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): 
 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

Mobilni telefon: 
 

Odgovorni predstavnik po pogodbi: 
 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 
 

 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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2.3 Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL. 
 

 Prenosni plinovod M5 DN 400, NP 50 bar, trasa dolžine 15,2 km poteka od RMRP Vodice, kjer se dogradi sprejemno 
oddajna čistilna postaja SOČP–M5, do predvidenega objekta RP Jarše. V sklopu RP Jarše se zgradi sprejemno oddajna 
čistilna postaja SOČP–M5. Na trasi sta predvideni dve zaporni postaji BS1 – M5 in BS2 – M5. Ob plinovodu je predvidena 
izvedba kabelske kanalizacije za optični kabel. 
 

 Prenosni plinovod R51 DN 250 mm, NP 50 bar, trasa dolžine 3,2 km, poteka od predvidenega objekta RP Jarše v sklopu 
katere se zgradi OČP-R51, do predvidenega objekta merilno regulacijske postaje  MRP TE-TOL v sklopu katere je 
predvidena tudi sprejemna čistilna postaja SČP–R51. Ob plinovodu je predvidena izvedba kabelske kanalizacije za 
optični kabel. 
 
Gradnja se je začela leta 2015 z izvedbo pripravljalnih del. V okviru le teh je zgrajena začasna ograjena deponija za 
cevi, na lokaciji RP Jarše, ki jo bo izvajalec prevzel v uporabo ob uvedbi v delo po pogodbi. 

 
Obseg gradnje, dobav in storitev: 
 
- dobava in vgradnja jeklenih cevi (DN400 in DN250, NP 50 bar) v jarek, vključno s transporti in skladiščenjem; 
- dobava in vgradnja jeklenih cevi (DN400 in DN250, NP 50 bar) s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del 
(trenchless technologies), vključno s transporti in skladiščenjem; 
- gradbena dela za izvedbo prenosnega plinovoda s pripravljalnimi, zemeljskimi, pomožnimi, zaščitnimi in zaključnimi 
deli ter izgradnja predvidenih inženirskih in infrastrukturnih objektov z opremo; 
- dobava in vgradnja instalacij ter opreme za infrastrukturne objekte (RMRP Vodice, BS1- M5, BS2- M5, RP Jarše, MRP 
TE-TOL), z izvedbo infrastrukturnih priključkov, vključno s transporti in skladiščenjem;  
- dobava in vgradnja instalacij in opreme katodne zaščite vključno s transporti in skladiščenjem; 
- dobava in vgradnja kabelske kanalizacije za optično povezavo, vključno s transporti in skladiščenjem; 
- izvedba gradenj in storitev, ki izhajajo iz služnostnih pogodb med lastniki zemljišč in naročnikom ter soglasij k 
gradbenemu dovoljenju; 
- storitve vodenja in zagotavljanja kakovosti gradnje, vključno s usklajevanji z lastniki ali upravljalci zemljišč, 
nepremičnin in infrastrukture v območju gradnje; 
- geomehanske in geodetske storitve; 
- storitve načrtovanja in izdelave tehnološko izvedbenih, organizacijskih, prometnih in varnostnih elaboratov s 
področja gradnje plinovodov, plinovodnih objektov in vgradnje plinovodnih cevi s tehnologijami brez izkopnega 
izvajanja del; 
- zavarovanja dobav, del in storitev; 
- storitev izdelave in evidentiranja morebitnih sprememb izvedbene dokumentacije, projektantski nadzor pri gradnji 
in izdelava PID; 
- izvajanje aktivnosti in ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skladno z veljavno slovensko zakonodajo; 
- izvedbe monitoringov, preizkusov, meritev in sodelovanje pred in ob začetku obratovanja, s tem, da zemeljski plin 
zagotovi naročnik; 
- izdelava dokumentacije, ki je skladno z zakonodajo potrebna za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 
 
Rok plačila znaša 30 dni od dneva uradnega prejema začasnih situacij oziroma končne situacije. 
 
Prijava mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav. 

 
Garancijski rok izvedenih del znaša 36 mesecev od primopredaje del.   
 
Rok izvedbe gradnje, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo skladen s podrobnim terminskim planom 
dobav in gradnje, vendar ne sme biti daljši od 450 koledarskih dni od uvedbe v delo po pogodbi oziroma ne kasneje 
kot 1.12.2020. 
 
Ponudnik izdela podroben terminski plan dobav in gradnje tako, da prvi koledarski dan v planu predstavlja dan uvedbe 
v delo po pogodbi in zadnji (450) koledarski dan, predstavlja dan izdaje uporabnega dovoljenja. Tehnični pregled 
objekta predvidi najkasneje na 420 koledarski dan v planu. 
 
Dela po pogodbi, v kateri bo pogodbena cena dogovorjena s klavzulo »ključ v roke«, in sicer vsa strojna dela, vsa 
elektro dela, vsa dela za vgradnjo cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del (trenchless technologies) in 
celotni izbrani način izvedbe prečkanja Save V4, se bodo obračunavala na naslednji način: 
 
Izvajalec bo za vsa realizirana dela, vključno z dokumentacijo za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja  
ter projektantski nadzor v tekočem mesecu naročniku izstavil začasno situacijo. Dela, ki jih bo izvajalec tako 
obračunal v začasni situaciji morajo biti specificirana in obračunana skladno s stopnjo gotovosti del v odstotku od 
celotne količine glede na količino strojnih,  elektro del in del za vgradnjo cevi s tehnologijami brez izkopnega 
izvajanja del (trenchless technologies) ter izbrani način izvedbe prečkanja Save V4. Stopnja gotovosti del se določa 
na osnovi s strani pooblaščenca naročnika potrjene gradbene knjige, vendar ne več od pogodbene vrednosti za 
postavke, ki so bile izvedene oziroma dobavljene in vgrajene. 
 
Dela po pogodbi, v kateri bo pogodbena cena dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene«, to je 
za ostala gradbena dela, se bo obračunavala na naslednji način: 
 
Izvajalec bo za vsa realizirana gradbena dela ter dobavljeno in vgrajeno opremo, v tekočem mesecu naročniku izstavil 
začasno situacijo. Dela, ki jih bo izvajalec tako obračunal v začasni situaciji morajo biti specificirana in obračunana 
na osnovi s strani pooblaščenca naročnika potrjene gradbene knjige. 
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2.4 Postopek naročanja: 
 
Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 45. členom ZJN-3. V 
kolikor bodo prejete prijave v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne, bo naročnik ponudnike 
preko informacijskega sistema e-JN povabil k predložitvi ponudbene dokumentacije oziroma obrazca ponudbe 
(PRILOGA 17). 
 
Ponudniki skladno s povabilom in prejeto dokumentacijo predložijo ponudbeno dokumentacijo, ki bo vsebovala 
komercialni del ponudbe z izpolnjenim obrazcem ponudbe. 

 
Naročnik bo po pregledu prejetega obrazca ponudbe (PRILOGA 17) in ostale ponudbene dokumentacije ponudnike 
preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. 
 
Pogajanja bodo izvedena hkrati z vsemi ponudniki na sedežu naročnika. Naročnik se bo pogajal z vsemi ponudniki 
hkrati v potrebnem številu krogov z napovedjo zadnjega kroga. Natančen protokol pogajanj bo naročnik določil v 
povabilu k oddaji ponudbe. Pogajanja se bodo zaključila na način, da bodo ponudniki končne ponudbene obrazce v 
določenem roku predložili v informacijski sistem e-JN. 
 
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju končnih ponudb izbral najugodnejšo ponudbo. Naročnik bo torej povabil k 
podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo najugodnejša. Pogodba se sklepa po sistemu, v katerem bo 
pogodbena cena dogovorjena s klavzulo »ključ v roke«, in sicer za vsa strojna dela, vsa elektro dela, vsa dela za 
vgradnjo cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del (trenchless technologies) in celotni izbrani način izvedbe 
prečkanja Save V4, ter s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene« za vsa ostala gradbena dela. 
 
Naročnik bo ocenjeval ponudbe po izvedenih pogajanjih. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo tako končna 
ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. Minimalne zahteve in merila za 
oddajo javnega naročila ne morejo biti predmet pogajanj. Naročnik bo med pogajanji zagotovil enako obravnavo 
vseh ponudnikov in informacij ne bo nudil diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost 
pred drugimi. 
 
Naročnik si v fazi pogajanj pridržuje pravico optimizirati tehnični opis oziroma popise del, oziroma si pridržuje 
pravico da določenih del ali določenega sklopa del ne odda. 
 

2.5 Ponudniki morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo 
funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te 
razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili 
za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijavo/ponudbo 
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika 
in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu 
ponudnika oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave/ponudbe je le-
ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom 
roka za oddajo prijav/ponudb. 

 
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 
do 8.5.2019 do 9.00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«. 

 
Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu 
e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če 
ponudnik svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana 
prijava. 

 
Po preteku roka za predložitev prijav prijave ne bo več mogoče oddati. 

 
Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8401.  
 
Odpiranje prijav bo dne 8.5.2019 ob 9.30 uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-
JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav, 
prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN. Javna 
objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali prijave, imajo te podatke v informacijskem 
sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 

 
2.6 Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 25.4.2019 do 9.00 ure. 

Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 30.4.2019 do 9.00 ure posredoval pisni odgovor. Naročnik bo 
odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja. 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8401
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Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih 
naročil. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. 
Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil 
odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila. 
 
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in 
dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji 
postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, 
objavljeni na portalu javnih naročil. 
 
 

 
3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB 
 

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najugodnejše ponudbene vrednosti.  
 
 
 

4. POGOJI 
 
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava 
mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. 
 

4.1 Ponudnik mora izpolniti in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o 
ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila). 
 

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.  

 
Ponudnik (gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) v skladu s 75. 
členom ZJN-3 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, 54/15): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje 
terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje 
konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, 
goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri 
poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena 
uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih 
instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje 
denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, 
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega 
položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 
podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko 
združevanje.  
 
Ponudnik mora na dan, ko je bila oddana prijava, imeti izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave 
znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje 
prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 
petih let do dne oddaje prijave. 
 
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati 
veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, 
oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, 
socialnega in delovnega prava. 
 
Ponudnik ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 
 
Ponudnikovih sredstev ali poslovanja ne sme upravljati upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti ne smejo 
biti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj 
z enakimi pravnimi posledicami. 
 
Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje in predložiti izpolnjen ESPD obrazec. 
(PRILOGA 1) 
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4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 
26/2011, 30/2011 - Skl. US, 43/2011; v nadaljevanju ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere 
se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je 
izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži 
lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 
2) 

 
Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 

 
4.4 Ekonomsko – finančni pogoj: 

Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2016, 2017 in 2018) mora biti večji od 
20.000.000,00 EUR. (PRILOGA 3) 

 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 

 
4.5 Tehnični, kadrovski pogoji in reference oziroma druge zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila: 
 

1. Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU že izvedena dela s področja 
gradnje podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera cevi najmanj 400 
mm najmanj NP 50 barov, vsaj na enem objektu, v skupni dolžini najmanj 15 km za vsak objekt, za katera je 
bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. 
(PRILOGA 4) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo 
imena naročnika, naziva objekta, navedbo odgovornega vodja del pri ponudniku, vrednosti opravljenih 
del ter datuma pridobitve uporabnega dovoljenja. 

2. Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedena vsaj 2 grajena 
objekta (merilno regulacijska postaja-MRP ali mejna merilno regulacijska postaja-MMRP), vključno s strojnimi 
ter elektro in instrumentacijskimi (daljinski nadzor) inštalacijami, namenjenimi meritvam in regulaciji 
tlaka/pretokov zemeljskega plina za najmanj NP 50 barov, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki 
ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 5) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo 
imena naročnika, naziva objekta, navedbo odgovornega vodja del pri ponudniku, vrednosti opravljenih 
del ter datuma pridobitve uporabnega dovoljenja. 

3. Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedene vgradnje jeklenih 
cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del 
(Trenchless technology – kot npr. HDD, Microtunneling ipd.), in sicer: 

- 5 gradenj premera cevi najmanj 250 mm, vsaka v dolžini najmanj 200 m; 

za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za 
predložitev prijav. (PRILOGA 6) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo 
imena naročnika, naziva objekta, navedbo odgovornega vodja del pri ponudniku, vrednosti opravljenih 
del ter datuma pridobitve uporabnega dovoljenja.   

4. Ponudnik mora imeti, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedene vgradnje jeklenih 
cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina glede na način izvedbe prečkanja Save V4, 
in sicer: 

4.A. izveden vsaj en prekop vodotoka (v najmanj 40 m širini vodnega telesa in izkopno globino najmanj 8 m 
glede na vodno površino  v času izvedbe prekopa ter z globino vkopa 4 m v dno vodotoka) z vgradnjo jeklenega 
cevovoda premera cevi najmanj 400 mm, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od 
desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. (PRILOGA 7.A); 

ali 

4.B. izvedeno vgradnjo s tehnologijo vodenega horizontalnega vrtanja (horizontal directional drilling) za jeklene 
cevi premera najmanj 400 mm v dolžini vsaj 200 m (dodatno glede na referenco pod točko 3 tega poglavja), za 
katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev 
prijav. (PRILOGA 7.B.); 

ali 
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4.C. izvedeno vgradnjo s tehnologijo izgradnje mikrotunela (microtunneling) za uvlek jeklene cevi premera 
najmanj 400 mm v dolžini vsaj 100 m (dodatno glede na referenco pod točko 3), za katere je bilo pridobljeno 
uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav (PRILOGA 7.C.). 

Ponudnik izmed referenc 4.A., 4.B. in 4.C. predloži le referenco za izbrani način izvedbe, ki jo kot ponudnik 
ponuja v svoji prijavi za prečkanje vodotoka z oznako V4 – Sava Črnuče. 

5. Ponudnik mora imeti na razpolago kader po seznamu v celotnem številu: (PRILOGA 8) 

- Vodja gradnje / vodja del      1 
- Vodje posameznih del (gradbenih, strojnih in elektro del)   3 
- Vodja delovišča (posameznega odseka trase, posebne točke ali objekta) 9  
- najmanj diplomirani inženir strojništva s strokovnim izpitom  2 
- najmanj diplomirani inženir elektrotehnike s strokovnim izpitom  1 
- najmanj diplomirani inženir gradbeništva s strokovnim izpitom  1 
- najmanj diplomirani inženir geologije     1 
- najmanj diplomirani inženir geodezije s strokovnim izpitom  1 
- varilski inženir/tehnolog  EWE/EWT (z veljavnim certifikatom za NDT) 2 
- strokovni delavec za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu  1 
- varilci z atestom (EN 287-1)      10 
- monterji cevi       10 
- šoferji        10 
- strojniki gradbene mehanizacije     20 
- gradbeni delavci                      35 
 
Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima na razpolago kader po seznamu v 
celotnem številu. 

6. Ponudnik mora zagotoviti dnevno prisotnost osebja pri vodenju, usklajevanju, kakovostnem in varnemu izvajanju 
gradnje na gradbišču. V ta namen ponudnik zagotovi dnevno prisotnost najmanj vodje gradnje/vodje del, 
strokovnega sodelavca za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu in za čas izvajanja posameznih del dnevno 
prisotnost vodij posameznih del oziroma za čas izvajanja del na posameznih deloviščih, celodnevno prisotnost 
vodij delovišč. Ponudnik zagotovi osebo, ki bo zadolžena za usklajevanja z lastniki ali upravljalci zemljišč, 
nepremičnin in infrastrukture v območju gradnje. (PRILOGA 9) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo zagotovil dnevno prisotnost osebja pri 
vodenju, usklajevanju, kakovostnem in varnemu izvajanju gradnje na gradbišču. 

7. Ponudnik mora zagotoviti za čas izvajanja posameznih del v okviru tega naročila opremo za izvedbo predmetnega 
naročila najmanj po seznamu: (PRILOGA 10) 

(1) Gradbena mehanizacija: 
- kamion nosilnosti 12 do 20 ton      8 
- buldozer        2 
- kombiniran rovokopač – kombinirka     3 
- bager (goseničar)       5 

 
(2) Oprema za polaganje cevovoda: 

- stroj za polaganje cevi (sideboom)     8 
- avto dvigalo za bremena 16 do 20 ton     1 
- varilni agregati        6 
- stroj za hladno krivljenje cevi      1 
- traktor z dvigalom ali rovokopač za transport in polaganje cevi    4 
- naprava za kontrolo izolacije      2 

 
(3) Oprema za peskanje: 

- naprava za peskanje       2 
 

(4) Oprema za radiografsko kontrolo in ultrazvočno kontrolo zvarov: 
- oprema za radiografsko kontrolo zvarov     1 
- mobilni laboratorij za razvijanje RTG filmov na terenu   1 

 
(5) Oprema za podvrtavanje:  

- naprava za podvrtavanje z opremo za  vgradnjo jeklenega cevovoda  3 
 

(6) Oprema za tlačne preizkuse in sušenje plinovoda: 
- črpalke, kompresor          1 
- naprava za sušenje plinovoda      1 

      

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponudnik zagotovil najmanj opremo po 
seznamu. 
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8. Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del pripraviti del tehnološko organizacijske dokumentacije za izvedbo 
gradnje, ki jo bo predložil v usklajevanje in potrjevanje ostalim udeležencem pri gradnji. 

Ponudnik mora zato zagotoviti tehnološko ekspertno skupino sestavljeno iz strokovnjakov za načrtovanje in 
izdelavo tehnoloških, organizacijskih, kalkulativnih, prometnih in varnostnih izvedbenih elaboratov s področja 
gradnje plinovodov, plinovodnih objektov in vgradnje jeklenih cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del. 
(PRILOGA 11) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponudnik zagotovil tehnološko 
ekspertno skupino sestavljeno iz strokovnjakov za načrtovanje in izdelavo tehnoloških, 
organizacijskih, kalkulativnih in varnostnih izvedbenih elaboratov s področja gradnje plinovodov, 
plinovodnih objektov in vgradnje jeklenih cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del. 
  

9. Ponudnik mora imeti na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v EX conah (antistatično oblačilo in 
delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda  SIST EN 1149 - 
Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitnimi čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST 
EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda 
SIST EN 166 in 177 - Osebno varovanje oči). (PRILOGA 12) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik na razpolago priprave in 
tehnična sredstva za delo v EX conah. 

10. Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del predložiti program zagotavljanja kakovosti, ki mora vsebovati vse 
predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, 
ateste varilnih postopkov za jeklo uporabljeno za cevi, SIST EN ISO 3183 ali enakovredno, ateste varilnega osebja, 
potrdila o kvalifikaciji in usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad 
trdnostnim in tesnostnim preizkusom. (PRILOGA 13) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev. 

4.6 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Prijava/ponudba s podizvajalci je prijava/ponudba, pri 
kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil 
pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna prijava/ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno 
povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo 
podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. 

 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi/ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

 navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, 

 predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3. 
 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in 
sicer najkasneje v petih dneh pred spremembo ter pridobiti soglasje naročnika. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej 
prejšnjega odstavka. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne 
dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, 
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 
V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v 
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo 
terjatev do ponudnika, 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 
potrdil. 

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, 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 storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 
 
Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 14) 
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe. 
 
V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod PRILOGO 14 namesto te izjave predloži lastno 
podpisano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci. 

 
4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) prijavo/ponudbo, mora ta skupina ponudnikov 

predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 15), s katerim mora biti opredeljena odgovornost 
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov 
nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno 
solidarno. 
 
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se 
v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil 
za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po 
pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji 
mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 
 
Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, 
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel 
vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v 
skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru 
izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in 
obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta. 
 
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne 
dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. 
 

4.8 Finančna zavarovanja: 
 
Ponudnik mora predložiti sledeča finančna zavarovanja: 

 
A. Bančna garancija za resnost ponudbe 
Garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani banke s sedežem v EU v višini 200.000,00 brez DDV, mora ponudnik 
predložiti ob oddaji prijave. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije je do vključno 31.7.2019. Bančna garancija 
mora biti izdana v slovenskem jeziku. 
 
Ponudnik v informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave predloži skeniran original bančne garancije, podpisan s strani 
pooblaščenih podpisnikov banke. 
 
Ponudnik bo moral, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložiti tudi naslednja finančna zavarovanja: 

 
B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti  
Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke s sedežem v EU v višini 10% 
(deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, mora izbrani ponudnik predložiti najkasneje v 15 
(petnajstih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka 
za dokončno izvedbo vseh del. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo 
garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem 
jeziku. 
 
C. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku 
Izbrani izvajalec mora naročniku v 10 (desetih) dneh od uspešne primopredaje izročiti garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku, izdano s strani banke s sedežem v EU, v višini 5% (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti 
brez DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. 
Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec predložiti 
naročniku podaljšanje bančne garancije najmanj za enako časovno obdobje oziroma originalno izjavo banke, s katero 
se podaljšuje veljavnost prvotne garancije ali pa novo bančno garancijo. Bančna garancija mora biti izdana v 
slovenskem jeziku. 
 
D. Zavarovanje splošne odgovornosti  
Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti 
(vključno z delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije 
zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. 
 
V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti 
v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi 
odgovornosti podizvajalca. 
 
E. Gradbeno zavarovanje  
Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno 
zavarovanje pod naslednjimi pogoji: 
 
Višina gradbenega zavarovanja mora biti najmanj v višini pogodbene vrednosti. 
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Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari: 

 celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za 
vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta. 

 
Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti: 

 požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje 
zemljišča ter zemeljskega usada; 

 gradbene nezgode. 
 

O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od 
podpisa pogodbe. 

 
Vsebinsko finančna zavarovanja ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz PRILOGE 16 te razpisne dokumentacije. 
 
Ponudniki lahko namesto bančnih garancij predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se ponudnik odloči 
predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem iz razpisne dokumentacije, ki 
se nanašajo na bančne garancije, tudi vsebinsko (vzorci garancij). 
 

4.9 Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe (v fazi po pregledu prijav in pred pogajanji). (PRILOGA 17) 
  
4.10 Ponudnik mora izpolniti in podpisati popis del (v fazi po pregledu prijav in pred pogajanji). (PRILOGA 18) 
 
4.11 Ponudnik mora predložiti podroben terminski plan dobav in gradnje zadevnih del (v fazi po pregledu prijav in pred 

pogajanji). (PRILOGA 19) 
 

4.12 Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 20) 
 
4.13 Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 21) 

 
Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni 
element. 

 
 
 
5. OSTALO 

 
5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko 

na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik 
zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. 
Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si 
pridržuje pravico, da spremeni obseg predvidene gradnje glede na razpoložljiva finančna sredstva.  

 
 
5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po 

predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero 
nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, 
če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji 
naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. 

 
5.3  Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo najpozneje v 48 dneh od 

pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni 
ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa si pridržuje pravico unovčiti bančno garancijo 
za resnost ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe 
odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da 
zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina 
pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni 
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi 
od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih 
odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike. 

 
5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, 

da se strinja z njenimi določili. 
 
5.5 Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje 

javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski 
jezik. 

 
V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik pozove, da predloži prevod v slovenski jezik 
in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži prevoda, naročnik prijavo/ponudbo 
izloči iz postopka oddaje javnega naročila. 
 

Tehnični podatki pa so lahko navedeni v angleškem jeziku. 
 
Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.  
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5.6 Ponudbene vrednosti so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb.  
 
5.7 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih 

dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne 
podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s 
predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede 
na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe 
ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

5.8 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo 
po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede 
pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev 
podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti 
drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi 
ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, 
na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 

 
5.9 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma 

če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3  zahteva, da ponudniki v ustreznem 
roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, 
pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od 
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega 
dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo 
informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred 
iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži 
manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik 
ponudnika izključiti. 

 
 Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične 

specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak. 

 
Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico 
zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 
 

5.10 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim 
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je nična. 

 
 Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o 
izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 
5.11 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja 

v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 60/2017, v 
nadaljevanju ZPVPJN-B).  

 
 Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji 

lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.  
 
 Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega 

odstavka 25. člena ZPVPJN-B, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne 
po roku za prejem prijav.  

 
 Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te 

odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.  

 
 Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:  

 ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,  

 ime naročnika,  

 oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,  

 predmet javnega naročila, 

 očitane kršitve,  

 dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

 navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz 
katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, 
če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN-B. 
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5.12 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode 
ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega 
naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. 
 
 

 
V Ljubljani, dne 5.4.2019 

 
Naročnik 

PLINOVODI d.o.o. 
 
 

 Glavni direktor 
Marjan Eberlinc 

 
 

 Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 
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PRILOGA 1 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 

 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da kot gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, 

vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 

nadzor v njem, nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 

list RS, št. 50/12, 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

 terorizem (108. člen KZ-1), 

 financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

 ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

 novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

 spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

 trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

 kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

 goljufija (211. člen KZ-1), 

 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

 oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

 poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

 goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

 preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

 preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

 neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

 neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

 ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

 zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

 zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

 zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

 zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

 nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

 nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

 ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

 ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

 pranje denarja (245. člen KZ-1), 

 zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

 uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

 izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

 davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

 tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

 zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

 oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

 izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
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 jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

 dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

 sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

 dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

 hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjene obvezne dajatve 

in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 

predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 

oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, predložene vse obračune 

davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnih naročil izpolnjevali veljavne obveznosti na 

področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v 

Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe.  

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 

poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je 

nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

Hkrati prilagamo izpolnjen ESPD obrazec. 

 

V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in 
priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma 
podizvajalca. ESPD obrazec je na voljo na spletni strani naročnika. 
 
 
Soglašamo s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev 
navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo 
predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc. 
 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 2 
 
 
 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
 

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo 

tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 

so povezane družbe s ponudnikom.  

 
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 
 
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 
 
Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji 
gospodarski subjekti: 
 

Št. Naziv Sedež Matična številka 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 

 
V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in 
priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih 
fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 3 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2016, 

2017 in 2018) več kot 20.000.000,00 EUR. 

 

 
V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se 
ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil. 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 4 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU 

že izvedena dela s področja gradnje podzemnih cevovodov iz jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina premera 

cevi najmanj 400 mm najmanj NP 50 barov, vsaj na enem objektu, v skupni dolžini najmanj 15 km za vsak objekt, za katera je 

bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 
morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. 
 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
  

 
  

Zap. št. Ime naročnika Naziv objekta - gradnje 
Skupna dolžina 

objekta - gradnje 
Odgovorni vodja del 

pri ponudniku 

Datum pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

1. 
 
 

  
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.      

5. 
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PRILOGA 5 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU 

izvedena vsaj 2 grajena objekta (merilno regulacijska postaja-MRP ali mejna merilno regulacijska postaja-MMRP), vključno s 

strojnimi ter elektro in instrumentacijskimi (daljinski nadzor) inštalacijami, namenjenimi meritvam in regulaciji tlaka/pretokov 

zemeljskega plina za najmanj NP 50 barov, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od 

dneva, določenega za predložitev prijav. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 
morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
  

 
  

Zap. št. Ime naročnika Naziv objekta  Lokacija - Kraj 
Odgovorni vodja del 

pri ponudniku 

Datum pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

1. 
 
 

  
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.      

5. 
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PRILOGA 6 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU 

izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj NP 50 barov namenjenih prenosu zemeljskega plina s tehnologijo brez izkopnega 

izvajanja del (Trenchless technology – kot npr. HDD, Microtunneling ipd.); 

- 5 gradenj premera cevi najmanj 250 mm, vsaka v dolžini najmanj 200 m; 

za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 
morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. 
 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
  

 
 
 
  

Zap. št. Ime naročnika 
Naziv objekta – gradnje   
in lokacija posamične 

vgradnje 

Dolžina posamezne 
vgradnje in  uporabljena 

tehnologija 

Odgovorni vodja del 
pri ponudniku 

Datum pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

1. 
 
 

  
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.      

5. 
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PRILOGA 7 A 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU 

izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina glede na način izvedbe 

prečkanja Save V4, in sicer imamo izveden vsaj en prekop vodotoka (v najmanj 40 m širini vodnega telesa in izkopno globino 

najmanj 8 m glede na vodno površino  v času izvedbe prekopa ter z globino vkopa 4 m v dno vodotoka) z vgradnjo jeklenega 

cevovoda premera cevi najmanj 400 mm, za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od 

dneva, določenega za predložitev prijav. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 
morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. 
 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
  

 
  

Zap. št. Ime naročnika Naziv objekta -gradnje Ime vodotoka 
Odgovorni vodja del 

pri ponudniku 

Datum pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

1. 
 
 

  
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.      

5. 
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PRILOGA 7 B 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU 

izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina glede na način izvedbe 

prečkanja Save V4, in sicer imamo izvedeno vgradnjo s tehnologijo vodenega horizontalnega vrtanja (horizontal directional 

drilling) za jeklene cevi premera najmanj 400 mm v dolžini vsaj 200 m (dodatno glede na referenco pod točko 4.5 3. na str. 7), 

za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 
morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. 
 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
  

 

Zap. št. Ime naročnika 
Naziv objekta – gradnje 
in lokacija posamične 

vgradnje   

Dolžina posamezne 
vgradnje  

Odgovorni vodja del 
pri ponudniku 

Datum pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

1. 
 
 

  
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.      

5. 
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PRILOGA 7 C 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo, na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU 

izvedene vgradnje jeklenih cevi za najmanj NP 50 barov, namenjenih prenosu zemeljskega plina glede na način izvedbe 

prečkanja Save V4, in sicer imamo izvedeno vgradnjo s tehnologijo izgradnje mikrotunela (microtunneling) za uvlek jeklene 

cevi premera najmanj 400 mm v dolžini vsaj 100 m (dodatno glede na referenco pod točko 3), za katere je bilo pridobljeno 

uporabno dovoljenje, ki ni starejše od desetih let od dneva, določenega za predložitev prijav. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 
morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. 
 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
  

 
  

Zap. št. Ime naročnika 
Naziv objekta – gradnje 
in lokacija posamične 

vgradnje   

Dolžina posamezne 
vgradnje 

Odgovorni vodja del 
pri ponudniku 

Datum pridobitve 
uporabnega 
dovoljenja 

1. 
 
 

  
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 

 
 

 

3. 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.      

5. 
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PRILOGA 8 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili kader po seznamu v celotnem številu, in sicer: 

- Vodja gradnje / vodja del      1 
- Vodje posameznih del (gradbenih, strojnih in elektro del)   3 
- Vodja delovišča (posameznega odseka trase, posebne točke ali objekta) 9  
- najmanj diplomirani inženir strojništva s strokovnim izpitom  2 
- najmanj diplomirani inženir elektrotehnike s strokovnim izpitom  1 
- najmanj diplomirani inženir gradbeništva s strokovnim izpitom  1 
- najmanj diplomirani inženir geologije     1 
- najmanj diplomirani inženir geodezije s strokovnim izpitom  1 
- varilski inženir/tehnolog  EWE/EWT (z veljavnim certifikatom za NDT) 2 
- strokovni delavec za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu  1 
- varilci z atestom (EN 287-1)      10 
- monterji cevi       10 
- šoferji        10 
- strojniki gradbene mehanizacije     20 
- gradbeni delavci                      35 
 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 9 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili dnevno prisotnost osebja pri vodenju, usklajevanju, 

kakovostnem in varnemu izvajanju gradnje na gradbišču. V ta namen bomo zagotovili dnevno prisotnost najmanj vodje 

gradnje/vodje del, strokovnega sodelavca za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu in za čas izvajanja posameznih del 

dnevno prisotnost vodij posameznih del oziroma za čas izvajanja del na posameznih deloviščih, celodnevno prisotnost vodij 

delovišč. Zagotovili bomo osebo, ki bo zadolžena za usklajevanja z lastniki ali upravljalci zemljišč, nepremičnin in 

infrastrukture v območju gradnje. 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 10 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili za čas izvajanja posameznih del v okviru tega naročila 

opremo za izvedbo predmetnega naročila najmanj po seznamu: 

 

(1) Gradbena mehanizacija: 
- kamion nosilnosti 12 do 20 ton      8 
- buldožer        2 
- kombiniran rovokopač – kombinirka     3 
- bager (goseničar)       5 

 
(2) Oprema za polaganje cevovoda: 

- stroj za polaganje cevi (sideboom)     8 
- avto dvigalo za bremena 16 do 20 ton     1 
- varilni agregati        6 
- stroj za hladno krivljenje cevi      1 
- traktor z dvigalom ali rovokopač za transport in polaganje cevi    4 
- naprava za kontrolo izolacije      2 

 
(3) Oprema za peskanje: 

- naprava za peskanje       2 
 

(4) Oprema za radiografsko kontrolo in ultrazvočno kontrolo zvarov: 
- oprema za radiografsko kontrolo zvarov     1 
- mobilni laboratorij za razvijanje RTG filmov na terenu   1 

 
(5) Oprema za podvrtavanje:  

- naprava za podvrtavanje z opremo za  vgradnjo jeklenega cevovoda  3 
 

(6) Oprema za tlačne preizkuse in sušenje plinovoda: 
- črpalke, kompresor          1 
- naprava za sušenje plinovoda      1 

 
 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 11 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili tehnološko ekspertno skupino sestavljeno iz 

strokovnjakov za načrtovanje in izdelavo tehnoloških, organizacijskih, kalkulativnih, prometnih in varnostnih izvedbenih 

elaboratov s področja gradnje plinovodov, plinovodnih objektov in vgradnje jeklenih cevi s tehnologijami brez izkopnega 

izvajanja del. 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 12 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v EX conah 

(antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 

1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitnimi čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 

20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - 

Osebno varovanje oči). 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 13 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo predložiti program zagotavljanja kakovosti, ki bo vseboval vse 

predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, ateste varilnih 

postopkov za jeklo uporabljeno za cevi, SIST EN ISO 3183 ali enakovredno, ateste varilnega osebja, potrdila o kvalifikaciji in 

usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim preizkusom. 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 14 
 
 
 
IZJAVA O PODIZVAJALCIH 
 
 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi/ponudbi (glej naslednjo stran): 

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, 

• predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med 

izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali 

informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh pred spremembo ter pridobitvijo soglasja naročnika. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej 

prejšnjega odstavka. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 

 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da: 

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje 

podizvajalcu, 

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, 

• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili. 

 

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko 
izpolnjujejo skupno. 
 

 

V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod PRILOGO 14 namesto te izjave predloži lastno 

podpisano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse 

podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da 
ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):  

 
 

Naziv podizvajalca  

Polni naslov 
 

Tel 
 

E-pošta 
 

Zakoniti zastopnik 
 

TRR 
 

Kraj izvedbe 
 

Rok izvedbe 
 

V skladu z določbo 5. 
odstavka 94. člena ZJN-3 
zahtevamo neposredno 
plačilo s strani naročnika 
(ustrezno obkroži) 

                   DA                          NE 

Obseg in podroben opis del, 
ki jih bo izvedel 
podizvajalec 

 

 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis podizvajalca) 
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PRILOGA 15 
 
 

 
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 
 
 
V primeru skupne prijave/ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora 

biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih 

ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno 

solidarno. 

 

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o 

skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu 

vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po okvirnem sporazumu 

vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti 

predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 

 

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična 

številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno 

odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež 

vsakega partnerja v skupini, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali 

vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med 

partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta. 

 

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, 
ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. 
 

 

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne prijave/ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 15 kot del ponudbene 

dokumentacije. 

 

 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 16 
 
 
 
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, 
da je vzorec predložil banki. 
 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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GARANT 
 
Datum: ____________     
 
 
 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________________________ 
 
GARANT:   ______________________________________ 
 
NAROČNIK: _____________________________________  
 
UPRAVIČENEC: __________________________________ 
 
 
OSNOVNI POSEL: naročnik garancije namerava predložiti svojo ponudbo za razpis, ki ga je upravičenec dne _______ objavil za 
javno naročilo ________ (v nadaljevanju: Razpis), katerega predmet je ___________. 
 
ZNESEK V EUR: __________________________________ 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
_________________________________________________ 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki 
po SWIFT sistemu na naslov ___________________________________ 
  
KRAJ PREDLOŽITVE: ________________________________ 
 
ROK VELJAVNOSTI: _________________________________ 
 
 
Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena 
pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi: 
 

a) ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,  
bodisi 

b) ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, 
zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa, 

bodisi 
c) ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, 

ni predložil ali je zavrnil predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji 
Razpisa 

 
Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej 
garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _________ . Če ta 
dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do _____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati 
samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom 
po tej garanciji. 
 
Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, 
s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. 
 
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z 
običajnim delovnim časom.  
 
Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
 

           garant    
           (žig in podpis) 
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GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, 
da bo vzorec predložil banki. 
 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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GARANT 
 
Datum: ____________     
 
 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO  
 
 
ŠTEVILKA: _________________________________ 
 
GARANT:   __________________________________  
 
NAROČNIK: _________________________________ 
  
UPRAVIČENEC: ______________________________   
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz pogodbe št. _______  z dne ______ , na podlagi katere se ja Naročnik 
garancije zavezal izvesti ________ (v nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti ______________ EUR. 
 
ZNESEK V EUR: ______________________________ 
   
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
______________________________________     
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki 
po SWIFT sistemu na naslov ________________________ 
 
KRAJ PREDLOŽITVE: ______________________________ 
 
ROK VELJAVNOSTI: _______________________________    
 
 
Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena 
pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti. 
 
Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej 
garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _________, če ta dan 
ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do ____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod 
pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej 
garanciji. 
 
Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, 
s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. 
 
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z 
običajnim delovnim časom.  
 
Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Za to garancijo  veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
 
 
 
                   garant    
        (žig in podpis) 
 
  



37 

 

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
 
Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, 
da bo vzorec predložil banki. 
 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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GARANT 
 
Datum: ____________     
 
 
 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
 
ŠTEVILKA: ____________________ 
    
GARANT:   ____________________    
 
NAROČNIK: ____________________  
 
UPRAVIČENEC: _________________   
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije, ki izhaja iz pogodbe št. _______  z dne ______ na podlagi katere se je Naročnik 
garancije zavzel izvesti ___________ (v nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti _______ EUR. 
 
ZNESEK V EUR: ___________   
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
__________________________     
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki 
po SWIFT sistemu na naslov __________________________   
 
KRAJ PREDLOŽITVE: _____________________________   
 
ROK VELJAVNOSTI: ______________________________    
 
 
Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov pisni poziv, ki mu bo priložena 
izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti. 
  
Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej 
garanciji prenehajo, če Garant ne sprejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _______________. 
Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan do _______________ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha 
veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim 
zahtevkom po tej garanciji. 
 
Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov s 
priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. 
 
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni na katere Garant ne posluje z 
običajnim delovnim časom. 
 
Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
 
 
           garant    
                                               (žig in podpis) 
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ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI 
 
 
Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z 
delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 
(trideset) dni od podpisa pogodbe. 
 
V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca. 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika predložili kopije zavarovalnih polic za zahtevano 

zavarovanje v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. 

 

 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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GRADBENO ZAVAROVANJE 
 
 
Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje 
pod naslednjimi pogoji: 
 
Višina gradbenega zavarovanja mora biti najmanj v višini pogodbene vrednosti. 
 
Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari: 
• celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so 
vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta. 
 
Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti: 
• požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter 
zemeljskega usada; 
• gradbene nezgode. 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika predložili kopije zavarovalnih polic za zahtevano 

zavarovanje v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe. 

 
 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 17 
 
 
PONUDBA 
 
OZNAKA PONUDBE:_______________________________ 
 
 
 
Skupna ponudbena vrednost gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice  -  TE-TOL v EUR brez DDV: 
 
 
________________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Skupna ponudbena vrednost gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice  -  TE-TOL v EUR z DDV: 
 
 
________________________________________________________________________________________________. 
 
 

 

 

 

Izbrani način izvedbe prečkanja Save V4 je (prekop ali mikrotuneling ali horizintalno vodeno vrtanje): 

___________________________________________________________________________________________________________. 

 
Rok plačila znaša 30 dni od dneva uradnega prejema začasnih situacij oziroma končne situacije. 

 
Prijava mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev prijav. 

 
Garancijski rok izvedenih del znaša 36 mesecev od primopredaje del.   

 
 

 
 
 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 18 
 

 
POPIS DEL  
 
 
Popis del je na voljo kot ločena priloga v xls formatu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora popis del v 
celoti izpolniti in ga v xls in v pdf formatu predložiti k ponudbeni dokumentaciji. 
 
Ponudnik izpolni popis del tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec »Cena« za vse navedene postavke. Vnos cen 
je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene. Ko so cene vnesene, 
program sam izvrši vse potrebne računske operacije. Ponudnik vnese le še v rekapitulacijo v okence Ponudnik svoj naziv ter na 
označena mesta cene za naslednje postavke: H1 Izvedba del skladno z elaborati, H3 Navodila za obratovanje in vzdrževanje in 
H4 Projekt izvedenih del. V kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR. 
 
V primeru, da ponudnik v fazi objave razpisa ugotovi morebitno napako v računskih operacijah v popisu del, mora o tem 
obvestiti naročnika.  
 
Opozorilo: Kakršno koli spreminjanje elektronske oblike popisa del (vsebine in oblike postavk, količin, formul ipd.) ima za 
posledico izločitev ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. 
 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 19 
 

 
PODROBEN TERMINSKI PLAN DOBAV in GRADNJE 
 
 
Prilagamo izpolnjen in podpisan podroben terminski plan izvedbe zadevnih del, ki upošteva rok dokončanja vseh del po pogodbi 

in pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredajo objekta in spuščanje v pogon v 450 koledarskih dneh od uvedbe v delo 

po pogodbi. Tehnični pregled objekta je predviden na 420 koledarski dan v planu. 

 

Navodilo ponudniku: 

Podroben terminski plan dobav in gradnje mora vsebovati časovni potek v koledarskih dneh najmanj naslednjih sklopov 

aktivnosti; 

 

1. dobava in transport posameznih tipov jeklenih cevi in lokov pri čemer ločeno prikaže dobave in transporte cevi za vgradnjo 
s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del, drugih cevi in lokov; 

2. dobava in transport ključnega materiala in opreme za posamezen infrastrukturni objekt po strokah in sklopih; RMRP 
Vodice, BS1- M5, BS2- M5, RP Jarše in MRP TE-TOL; 

3. gradnja posameznih odsekov trase okvirne dolžine 1000 m – ločeno za: 
– priprava delovnega pasu,  
– vgradnja in zasutje cevovoda in  
– končna ureditev trase; 

4. izvedba vgradnje plinovodnih cevi na lokacijah »posebnih točk« (glej PZI) s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del 
ločeno za: 

– pripravo gradbenih jam,  
– vrtanje in uvlek jeklenih cevi in 
– vrtanje in uvlek cevi za kabelsko kanalizacijo; 

5. prestavitve gospodarske javne infrastrukture; 
6. gradnja posameznega infrastrukturnega objekta RMRP Vodice, BS1- M5, BS2- M5, RP Jarše, MRP TE-TOL ločeno za: 

– gradbene faze oziroma tehnološke sklope. 
 

Ponudnik mora ob izdelavi ponudbe predvideti in v podrobnem terminskem planu dobav s transporti in gradnje načrtovati: 

a) hkratno gradnjo na najmanj treh posameznih odsekih trase hkrati, kjer je vgradnja plinovodne cevi predvidena z izkopnim 
jarkom (sklopi aktivnosti iz točke 3.), 

b) hkratno gradnjo najmanj na treh lokacijah, kjer je vgradnja plinovodne cevi predvidena s tehnologijami brez izkopnega 
izvajanja del (sklopi aktivnosti v točki 4.), 

c) hkratno gradnjo najmanj dveh infrastrukturnih objektov med katerimi morata biti RP Jarše in MRP TE-TOL, takoj po 
uvedbi v delo, pri tem da je rok za dokončanje vseh del na teh objektih največ 360 koledarskih dni od uvedbe v delo. 
(sklop aktivnosti v točki 6.) in 
zaključek vseh del na preostalih infrastrukturnih objektih najkasneje 390 koledarskih dni od uvedbe v delo. 

 
 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 20 

 
 
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 

Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo: 
 
– da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; 
– da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 
– da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; 
– da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 

standardi), priporočili in normativi ter internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o., v kolikor bomo izbrani za 
izvedbo javnega naročila; 

– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; 
– da smo ob pripravi prijave upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; 
– da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave 
 
za oddajo naročila po postopku oddaje javnega naročila za gradnjo prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL, št. 
P/JN/02/2019/PD-SI in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo prijavo. Soglašamo, da bodo 
ti pogoji v celoti sestavni del pogodb, ki ne moreta biti kontradiktorni tem pogojem. 
 
 

 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 21 

 
 

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati vse strani ter 
podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe! 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko končni čistopis pogodbe odstopa od priloženega vzorca, v kolikor bi v fazi pogajanj 
prišlo do dogovorjenih sprememb in odstopanj, ki bi lahko vplivale na priloženi vzorec pogodbe. 
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VZOREC POGODBE 

 

 

 

POGODBA št. __________________________ 

 

 

 

 

Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL 

 

 

 

sklenjena med: 

 

 

 

 

Naročnikom:    PLINOVODI d.o.o., 

 Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana 

  

 ki ga zastopata glavni direktor: 

 Marjan Eberlinc 

   

  in 

 

 namestnica glavnega direktorja: 

 mag. Sarah Jezernik 

 

    

 ID št. za DDV: SI31378285 

 matična številka: 1954288000 

 transakcijski račun številka: SI56 0292 3025 4424 156 

 odprt pri banki NLB d.d. 

 

in 

 

 

Izvajalcem:  

_______________________________ 

  

ki ga zastopa direktor: 

 

_______________________________ 

  

ID št. za DDV: 

 

_______________________________ 

 

matična številka: 

 

_______________________________ 

 

transakcijski račun številka: 

 

_______________________________ 

 

odprt pri banki: 

 

_______________________________ 
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I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju 

(Ur.l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), številka naročila: P/JN/02/2019/PD-SI. Pogodbeni stranki tudi ugotavljata, da 

je naročnik v tako izvedenem postopku oddaje javnega naročila izbral kot najugodnejšega ponudnika izvajalca del po tej 

pogodbi. 

 
 
II. PREDMET POGODBE 

2. člen 
 
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema gradnjo prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE-TOL, v nadaljevanju 

plinovod M5/R51. 

 

Gradnja po tej pogodbi pomeni dobavo vsega potrebnega blaga na gradbišče in vgradnjo ter izvedbo vseh potrebnih del po tej 

pogodbi, vse pa v skladu s projekti in to pogodbo. Izvajalec mora v okviru pogodbeno dogovorjene cene nabaviti in dobaviti vse 

za gradnjo potrebno blago, za samo gradnjo pridobiti vse predpisane dokumente, razen gradbenega dovoljenja, blago vgraditi 

in na tako zgrajenem plinovodu opraviti vse potrebne preizkuse ter zgrajen in testiran plinovod, skupaj z vsemi zakonsko 

predpisanimi dokumenti in upravnimi dovoljenji, vključno z uporabnim dovoljenjem, predati naročniku. Izvajalec izvaja 

gradnjo in storitve po tej pogodbi z osebjem in opremo, ki je potrebna za realizacijo te pogodbe kot celote. Izvajalec je 

odgovoren za realizacijo celotnega projekta, njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo eventualnih napak. 

 

Prenosni plinovod M5/R51 bo izvajalec zgradil v skladu z: 

- projektno dokumentacijo PGD, ki jo je pod št. 10311, dec. 2009 / novelacija april 2011 izdelala družba Projekt d.d., 

Kidričeva 9a, Nova Gorica; 

- pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji; 

- dokumentacijo za izvedbo PZI; 

- internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o. 

 

3. člen 
 
Naročnik bo najmanj 10 dni pred uvedbo v delo in pred predajo zemljišč izvajalcu, na katerih se bo izvajala gradnja prenosnega 

plinovoda M5 vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M3A,  zakoličil obstoječi plinovod M3 na tem odseku in sicer tako, 

da bo obstoječi plinovod zakoličen – točkovno označen na vseh lomnih točkah in na vsakih dolžinskih 50 m, pri čemer bo prva 

točka zakoličbe 50 m oddaljena od stacionažne točke začetka gradnje prenosnega plinovoda in bo nato označena vsaka 

nadaljnja točka na razdalji 50 m (razen v območju vodnih teles) na odseku z vzporednim potekom plinovodov M3A in M5.  

 

Naročnik bo zakoličil tudi vsa križanja vzporednega plinovoda M5 z obstoječim plinovodom M3A in najmanj 10 dni pred predajo 

zemljišč posredoval izvajalcu tudi podatke o natančni mikro lokaciji obstoječega plinovoda M3A, ki bodo vsebovali tudi podatke 

o globini obstoječega plinovoda na točkah križanja. Naročnik bo najmanj 10 dni pred predajo zemljišč izvajalcu hkrati predal 

izvajalcu geodetski posnetek vseh točk zakoličbe obstoječega plinovoda M3A na odseku z vzporednim potekom plinovodov M3A 

in M5. Naročnik bo predal izvajalcu en izvod geodetskega posnetka.  

 

Izvajalec bo najmanj 15 dni pred začetkom gradnje prenosnega plinovoda M5 in R51 izdelal natančen geodetski načrt umestitve 

prenosnega  plinovoda M5 in R51 v prostor. Geodetski načrt umestitve prenosnega  plinovoda M5 in R51  v prostor mora temeljiti 

na Uredbi o državnem prostorskem načrtu za prenosnem  plinovodu M5 in R51 (Ur. list RS, št. 112/09) in na gradbenem 

dovoljenju,. Geodetski načrt umestitve prenosnega  plinovoda M5 in R51 v prostor mora zajemati natančno traso prenosnega  

plinovoda M5 in R51 z umestitvijo prenosnega plinovoda na zemljišča vseh parcel, natančno določitev vseh lomnih točk in 

križanj plinovoda z obstoječim plinovodom M3A, natančno traso delovišča (delovnega pasu) prenosnega  plinovoda M5 in R51  z 

umestitvijo delovišča na vse tangirane parcele prenosnega  plinovoda M5 in R51. 

 

Izvajalec bo po izdelavi geodetskega načrta predložil geodetski načrt v potrditev naročniku. Za točnost geodetskega načrta, 

glede na stanje zemljišč in njihovih parcel v naravi, v celoti odgovarja izvajalec.  

 

V kolikor bo prišlo do kolizije geodetskega načrta, ki ga bo izdelal izvajalec, s projektno dokumentacijo, ki jo izvajalcu s to 

pogodbo izroča naročnik, se mora o vseh kolizijskih točkah izjasniti projektant in naročniku ter izvajalcu predložiti dopolnitev 

projektne dokumentacije ali dati pisna navodila za ravnanje naročnika in izvajalca. Dopolnjena projektna dokumentacija je 

obvezujoča za izvajalca in izvajalec ne sme nadaljevati z delom, ne da bi pred tem pridobil dopolnjeno projektno 

dokumentacijo.  

 

Izvajalec mora pri izdelavi geodetskega načrta v celoti upoštevati stanje in lego parcel v naravi.  

 

Vse zakoličbe, ki se nanašajo na obstoječi plinovod M3A in na plinovod M5 ter R51, bodo izvršene v osi obstoječega oz. plinovoda 

v gradnji. 
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Izvajalec je dolžan ob prevzemu gradbišča zaščititi vse zakoličbe, ki mu jih bo izročil naročnik, tako, da bodo ostale 

nespremenjene do predaje predmeta te pogodbe naročniku. 

 

4. člen 
 

Izvajalec se v okviru te pogodbe zavezuje, da ne bo posegal v druge infrastrukturne ali komunalne vode in naprave, razen, če 

je to predvideno s projektno dokumentacijo, prav tako pa, da bo uporabljal le tiste dostopne poti ali ceste, za katere bo 

pridobil vsa predpisana (upravna) dovoljenja, in da bo vse poti in ceste, za katere bo pridobil potrebna upravna dovoljenja, 

oziroma ki jih bo uporabljal kot dostop na gradbišče, po končani uporabi kvalitetno vzpostavil v prvotno stanje. Izvajalec je 

zavezo iz tega odstavka v celoti upošteval v pogodbeni vrednosti navedeni v 6. členu pogodbe. 

 

O kvalitetni vzpostavitvi v prvotno stanje bo izvajalec pridobil potrdilo upravljavca oziroma lastnika takšne dostopne poti ali 

ceste. Te dostopne poti ali ceste bo uporabljal tudi za vse prevoze blaga ali oseb, strojev ali mehanizacije.  

 

Izvajalec je odgovoren za škodo na drugih infrastrukturnih ali komunalnih vodih in napravah ali v zvezi z njimi, ki bi nastala 

lastniku teh infrastrukturnih naprav in vodov in/ali tretjim osebam v zvezi z gradnjo na podlagi te pogodbe in to tudi, če je 

nastala brez njegove krivde zaradi dogodka ali ravnanja, ki izvira iz poslovanja izvajalca ali njegovih sodelavcev ali drugih 

oseb, za katere je odgovoren izvajalec.  

 

5. člen 
 

Naročnik izvajalcu ne bo zagotovil priključka na elektriko in vodo. 
 
 
III. POGODBENA VREDNOST DEL 

6. člen 
 

Pogodbena vrednost del predmeta te pogodbe je določena na podlagi ponudbe št. ______________ z dne ____________ in vseh, 

med naročnikom in izvajalcem nadaljnjih dogovorih, ki so potekali v okviru pogajanj po tem naročilu. Celotna razpisna 

dokumentacija po naročilu št. P/JN/02/2019/PD-SI, vključno s ponudbo št. ______________ z dne ____________ in vsemi 

zapisniki pogajanj z izvajalcem je sestavni del te pogodbe.  

 

Naročnik in izvajalec s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del po tej pogodbi 

 

 ____________________ EUR 

 

(z besedo: __________________________________________ 00/100 EUR). 

 

 

Pogodbena vrednost del je po posameznih postavkah razčlenjena v ponudbi št. ______________ z dne ____________ in v 

zapisnikih pogajanj z izvajalcem del, ki so sestavni del te pogodbe. 

 

V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.  

 

Pogodbena vrednost del vključuje ceno za blago, vgrajeno v plinovod in ceno za izvedbo vseh gradbenih, strojno-montažnih in 

elektro del ter drugih dogovorjenih del, pri čemer je pogodbena vrednost del na enoto nespremenljiva (fiksna cena) do konca 

gradnje. 

 
 
IV. OBRAČUN DEL 

7. člen 
 

Izvajalec bo obračunaval dela po tej pogodbi na naslednji način: 

 

Izvajalec bo za vsa realizirana gradbena dela v tekočem mesecu naročniku izstavil začasno situacijo, najkasneje do osmega 

koledarskega dne v naslednjem mesecu. Dela, ki jih bo izvajalec del tako obračunal v situaciji, morajo biti v začasni situaciji 

specificirana in obračunana po enotnih cenah iz specifikacije pogodbene cene – priloga k pogodbi. Začasna situacija mora 

temeljiti na dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih s strani nadzornega organa v knjigi obračunskih izmer. 

 

Izvajalec bo za vsa realizirana strojno-montažna, strojno montažna dela pri podvrtavanjih vključno z gradbenimi deli 

potrebnimi za izvedbo podvrtavanj, elektro ter druga dela, vključno z dokumentacijo za tehnični pregled in izdajo uporabnega 

dovoljenja (DZO, PID, NOV, Projekt za vpis v uradne evidence…, in projektantskim  nadzorom za vse stroke) v tekočem mesecu 

naročniku izstavil začasno situacijo, najkasneje do osmega koledarskega dne v naslednjem mesecu. 
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Dela, ki jih bo izvajalec tako obračunal v začasni situaciji morajo biti v začasni situaciji specificirana in obračunana skladno s 

stopnjo gotovosti del v odstotku od celotne količine glede na število metrov – dolžino položene cevi, količino elektro del, ki 

bodo opravljena in izmerjena ter glede na količino drugih dogovorjenih del, ki bodo opravljena in izmerjena ter morajo 

vključevati celotno vrednost tako vgrajenega blaga oz. opreme. Dela bo izvajalec del obračunal po klavzuli »ključ v roke«. 

Začasno situacijo predhodno potrdi nadzorni organ. 

 

Naročnik mora prejeti začasno situacijo najkasneje do osmega koledarskega dne v naslednjem mesecu. V kolikor naročnik ne 

prejme začasne situacije do osmega koledarskega dne v mesecu, se naročniku za ustrezno število dni, ki predstavlja razliko 

med osmim koledarskim dnem v mesecu in dejanskim prejemom začasne situacije, podaljšajo vsi roki plačil po tej pogodbi.  

 

Naročnik začasno situacijo potrdi v roku 20 dni od dneva uradnega prejema. V kolikor se naročnik ne strinja z obsegom, cenami 

ali drugimi elementi začasne situacije, mora za navedeni del začasne situacije pisno ugovarjati izvajalcu.  

 

V kolikor naročnik ne ugovarja posameznega dela ali sestavine začasne situacije v roku 20 dni od dneva uradnega prejema, se 

po tej pogodbi šteje, da s tako izstavljeno začasno situacijo soglaša.  

 

Začasna situacija zapade v plačilo v roku 30 dni od dneva uradnega prejema.  

 

Dela, ki jih bo izvajalec izvedel v zadnjem mesecu izvajanja del po tej pogodbi, bo obračunal z zadnjo začasno situacijo. 

Izvajalec del bo tudi zadnjo začasno situacijo predložil kot samostojno začasno situacijo naročniku v potrditev. Izvajalec del 

bo ob zaključku vseh del po tej pogodbi naročniku izstavil končno situacijo.  

 

Izvajalec bo naročniku izstavil končno situacijo v roku 45 dni po dokončanju vseh del v zvezi s to pogodbo, po pridobitvi 

uporabnega dovoljenja, po prevzemu vseh del v zvezi s to pogodbo ter po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v 

garancijskem roku, ki jo je dolžan naročniku predložiti izvajalec. 

 

Končna situacija zapade v plačilo v roku 30 dni od dneva uradnega prejema.  

 

Rok za potrditev končne situacije je 15 dni po poteku roka za predložitev končne situacije in po predložitvi končne situacije, 

vendar ne pred, s strani naročnika, zapisniško izvedenem prevzemu vseh del ter predaje bančne garancije za odpravo napak v 

garancijskem roku. 

 

 

V. SPREMEMBA POGODBENE VREDNOSTI DEL 
8. člen 
 

Izvajalec se zavezuje v roku 30 dni po uspešno izvedeni uvedbi v delo naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti 

projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec.  

 

Izvajalec lahko naročnika na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v 

primeru, da kljub dolžni skrbnosti, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel 

odkriti. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje naročnika nanje pisno opozoriti v roku 14 dni po tem, ko se jih je zavedel ali 

bi se jih moral zavesti kot skrben izvajalec. 

 

Za primer, ko izvajalec meni, da je upravičen do dodatnega plačila iz razloga pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne 

dokumentacije, ki jih ugotovi kot skrben izvajalec v rokih iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena pogodbe mora v pisnem 

opozorilu naročniku opisati okoliščine in oblikovati zahtevek za spremembo pogodbene vrednosti del.  

 
 

9. člen 
 

V kolikor ravna izvajalec v nasprotju z določili 8. člena te pogodbe je naročnik prost kakršnihkoli obveznosti do izvajalca in 

izvajalec ne sme zahtevati od naročnika spremembe pogodbene vrednosti del.  

 
 
VI. NAČIN PLAČEVANJA 

10. člen 
 

Naročnik bo začasne situacije izvajalcu plačeval na naslednji način:  

- 90% s strani naročnika potrjene začasne situacije v roku, navedenem v 7. členu te pogodbe; 

- 10% vrednosti začasne situacije si bo naročnik zadržal za izplačilo do dneva, ko zapade v plačilo končna situacija. 

 
V primeru, da naročnik ugovarja delu izstavljene začasne situacije, je dolžan nesporni znesek plačati v roku, dogovorjenem s 

to pogodbo, sporni znesek pa pisno ugovarjati izvajalcu. V primeru nepravočasnega plačila nespornega zneska začasne situacije 

je naročnik dolžan izvajalcu plačati tudi pripadajoče zakonite zamudne obresti.  
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Naročnik bo vsa plačila del po tej pogodbi plačeval na transakcijski račun izvajalca št. __________________________, odprt 

pri banki ______________________. 

 

11. člen 
 

Naročnik je dolžan zadržani del plačila začasnih situacij v višini 10% vsakokratne začasne situacije plačati na račun izvajalca v 

roku in pod pogoji plačila končne situacije. 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ob izpolnitvi dodatnega pogoja, da je izvajalec izpolnil vse ostale obveznosti za predajo 

predmeta te pogodbe in je to potrdil tudi naročnik, da bo naročnik plačal 50% zadržanega dela plačil začasnih situacij v višini 

10% vsakokratne začasne situacije na račun izvajalca v roku 30 dni po dnevu, ko bo izvajalec naročniku predložil 95% dokazil iz 

osemnajste, devetnajste in dvajsete alineje 16. člena te pogodbe (to so izjave vseh solastnikov oziroma lastnikov na 95% od s 

to pogodbo tangiranih zemljiških parcel). Preostala zadržana sredstva začasnih situacij v višini 10% vsakokratne začasne 

situacije bo naročnik plačeval sukcesivno, vsakokrat s plačilnim rokom 30 dni, ko bo izvajalec predložil naročniku nadaljnji 1% 

dokazil, ki sprosti 20% višine še zadržanih sredstev. 

 

Naročnik bo iz zneska zadržanih plačil tudi poravnal kakršnekoli zahtevke tretjih oseb zoper naročnika ali izvajalca, če so ti 

zahtevki posledica izvajanja del po tej pogodbi. 

 

Izvajalec izrecno izjavlja, da soglaša, da je s plačilom naročnika tretji osebi v celoti prejel plačilo sorazmernega dela 

zadržanega zneska plačila, ki je enak višini plačila tretji osebi. Izvajalec del tudi soglaša, da je s tem pobotana njegova terjatev 

do naročnika z naročnikovo obveznostjo do njega, kot izvajalca in iz naslova te terjatve do naročnika nima nobenih zahtevkov. 

 

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, 

storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,01% za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun 

izvajalca izvede predčasno plačilo. 

 
12. člen 
 

V kolikor izvajalec del po tej pogodbi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do naročnika ali do tretjih oseb, za njim 

povzročeno škodo v zvezi z gradnjo, ali svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v celoti, ali svoje pogodbene obveznosti izpolni 

v kvaliteti, ki ni zadostna, glede na vzpostavljena pogodbena razmerja med naročnikom in izvajalcem, sme naročnik po svoji 

presoji predati v izvedbo ta dela tretji osebi – tretjemu izvajalcu. Naročnik bo tretji osebi poravnal tako opravljena dela iz 

zneska zadržanih plačil. 

 

S plačilom naročnika tretjemu izvajalcu za delo, ki ga je opravil tretji izvajalec, preneha terjatev izvajalca do naročnika za 

znesek plačila naročnika do tretjega izvajalca in za obseg dela, ki ga je naročnik naročil pri tretjem izvajalcu. Izvajalec pa 

kljub temu, da ni izvedel predmetnih del, temveč jih je izvedel tretji izvajalec po posebnem naročilu naročnika, ni prost 

odgovornosti za tako realizirano delo in vgrajeno blago temveč v celoti prevzema vso odgovornost za tako vgrajeno blago in 

opravljeno delo, vključno z garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

13. člen 
 

Izvajalec mora naročniku v roku 14 dni po uveljavitvi te pogodbe predložiti v potrditev podrobni terminski plan dobav in 

gradnje, ki bo vključeval dinamiko napredovanja del in plan plačil začasnih situacij in končne situacije. 

 

Podroben terminski plan, podpisan s strani obeh pogodbenih strank, se šteje kot sestavni del te pogodbe. 

 

V podrobnem terminskem planu morajo biti opredeljena dela, ki zaradi izvajanja le-teh ob pripravljenosti ali celo obratovanju 

obstoječih plinovodov, zahtevajo dodatno pozornost. V podrobnem terminskem planu mora biti za ta dela opredeljen čas 

izvajanja in trajanje ter način izvajanja. Izvajalec navedenih del ne sme začeti izvajati, preden o tem pisno ne obvesti 

naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku ali tretjim osebam 

ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb in sicer ne glede na obliko odgovornosti, tudi če je bilo ravnanje storjeno iz male 

malomarnosti. 

 
 
VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

14. člen 
 

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del (pred uvedbo v delo) izročiti izvajalcu: 

- en izvod potrjenega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, z vsemi pripadajočimi mapami in 4 izvode PZI, z 

vsemi pripadajočimi mapami; 

- zemljišča ali dele zemljišč potrebnih za izvedbo del, ki so predmet pogodbe; 

- dokončno gradbeno dovoljenje; 

- izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z zakonodajo, določili te pogodbe in njenih sestavnih delov in se nanašajo na 

začetek del. 
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Naročnik bo pred izročitvijo zemljišč izvajalcu obvestil lastnike zemljišč s posebnim pismom o nameravanem začetku izvajanja 

del na zemljiščih in o izbranem izvajalcu del. 

 

Šteje se, da je naročnik izročil izvajalcu zemljišča, potrebna za delovni pas plinovoda, takrat, ko izvajalcu izroči seznam 

zemljišč, s katerimi ima pridobljeno pravico graditi. Seznam vključuje navedbo parcelnih številk s katastrskimi občinami ter 

eventualne posebne zahteve lastnikov zemljišč po pogodbah o služnosti plinovoda. 

 
15. člen 
 

Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne 

začne z deli in bi zato imelo izvršeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil. V 

kolikor izvajalec svoje napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe in unovči 

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe tudi zaradi težav pri poslovanju izvajalca. Naročnik ima pravico šteti, da je izvajalec 

zašel v resne težave pri svojem poslovanju, kadar to oceni na podlagi dejstev, ki jih ugotovi med izpolnjevanjem pogodbe ali 

na takšne težave kaže neredno ali nepravočasno izpolnjevanje obveznosti izvajalca, kot npr. zamude pri izpolnjevanju 

terminskega plana. 

 

Naročnik ima tudi pravico šteti, da je izvajalec zašel v resne težave, kadar to ugotovi iz katerihkoli drugih dejstev ali podatkov 

ali listin, ki jih pridobi na trgu ali pa mu jih mora izročiti izvajalec. Če pride do odstopa od pogodbe zaradi težav pri poslovanju 

izvajalca, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
 
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

16. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- vsa dela po tej pogodbi izvršil po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, 

kvalitetno in v skladu z razpisnimi pogoji in to pogodbo; 

- izročil naročniku dokazila v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o gradbenih proizvodih ter certifikate, 

zahtevane po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti in Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 

skladnosti, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja; 

- zakoličil objekt; 

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, dnevno za vsak dan in ves čas izvajanja del; 

- predložil naročniku vse garancije v skladu s to pogodbo; 

- v garancijskem roku na prvi poziv naročnika nemudoma odpravil vse napake, ki jih bo na kakršenkoli način naročnik 

ugotovil v garancijskem roku;  

- ob zaključku vsakega meseca izročil naročniku plan izvajanja del v naslednjem mesecu, ki vsebujejo najmanj obseg 

planiranih mesečnih del in osebje izvajalca, ki je za izvedbo del potrebno; 

- izvajal v tehnološko pravilnem zaporedju, brez začasnih prekinitev posameznih del; 

- dela na posameznih med seboj ločenih odsekih trase, ki jih iz upravnih, lastniških ali drugih vzrokov ne bo mogoče 

začasno izvajati, izvedel v skladu z razpisnimi pogoji ter to pogodbo; 

- ob izstavitvi posamezne začasne situacije izročil naročniku, kot njen sestavni element, dokazila o kakovosti in 

skladnosti materialov in konstrukcij, ki so predmet začasne situacije; 

- v času gradnje plinovoda v celoti spoštoval vse zahteve iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod 

M5/R51 Vodice – TE-TOL (Uradni list RS, št. 112/2009); 

- pripravil načrt organizacije gradbišča in v času gradnje izvedel vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v 
skladu z Varnostnim načrtom vključno z elaborati prometnih ureditev v vplivnem območju gradnje; 

- izdelal projekt izvedenih del in ga priložil vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ga po uspešno opravljenem 

tehničnem pregledu v treh tiskanih in elektronskih izvodih izročil naročniku; 

- izdelal projekt obratovanja in vzdrževanja in ga priložil vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ga po uspešno 

opravljenem tehničnem pregledu v treh tiskanih in elektronskih izvodih izročil naročniku; 

- po pooblastilu in v soglasju z naročnikom vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja ter pridobil uporabno 

dovoljenje; 

- ob uvedbi v delo predal naročniku organizacijsko shemo projekta z navedbo posameznih oseb pristojnih za aktivnostih 

in opremo ter sredstva glede na organizacijo in tehnologijo gradnje, ter bo tekom gradnje zagotavljal prisotnost 

osebja pri vodenju, usklajevanju, kakovostnem in varnemu izvajanju gradnje na gradbišču najmanj v obsegu izjav, 

ki jih je podal ob predložitvi ponudbe v postopku javnega naročanja; 

- pri pripravi in izvajanju del po tej pogodbi upošteval vse zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji; 

- izdelal in dostavil naročniku v pregled in odobritev: 

o projekt priprave in vgrajevanja betonov, 

o tehnološki elaborat varjenja, 

o tehnološki elaborat izoliranja zvarnih spojev in cevi, 
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o postopke testiranja sekcij plinovoda in cevnih sklopov z vgrajeno zaporno armaturo strojne in elektro-

opreme, skupaj s postopkom zagotovitve zahtevanega medija za testiranje in pri odstranjevanju iz cevi, 

postopek sušenja, postopek kalibracije in postopek spuščanja plinovoda v obratovanje, 

o postopke testiranj na gradbišču, 

o tehnološko izvedbene elaborate vgradnje jeklene cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del, 

o tehnološki elaborat izvedbe gradbenih in strojno-montažnih del na za območja z vzdolžnim nagibom trase 

večjim od 30 stopinj vključno z specifikacijo opreme in gradbene tehnike ter načrtom organizacije 

gradbišča ter varnostnimi ukrepi za posamezen odsek; 

- po končanju del na celotnem gradbišču (razen za parcele - zemljišča, katerih lastnik je naročnik) in na vseh parcelah 

– zemljiščih, ki jih bo uporabil za namen gradnje po tej pogodbi, vzpostavil v prvotno stanje, ter predložil ustrezna 

dokazila;  

- zagotovil izjave lastnikov zemljišč, s katerimi bodo le-ti potrdili, da je zemljišče kvalitetno vzpostavljeno v prvotno 
stanje, in da kot lastniki zemljišč nimajo do njega kot izvajalca, niti do naročnika kot investitorja, iz naslova  gradnje 
plinovoda nobenih dodatnih zahtevkov; 

- naročniku po končanju del predložil navedene izjave lastnikov zemljišč iz prejšnje alineje tega člena te pogodbe, ki 

jih bodo podpisali isti pogodbeni partnerji, kot so podpisali pogodbe o služnosti plinovoda. V kolikor je na predmetnih 

zemljiščih prišlo do spremembe lastništva, mora izvajalec predložiti izjavo o vzpostavitvi v prvotno stanje novega 

lastnika zemljišča, ki je hkrati zemljiškoknjižni lastnik in katerega podpis na izjavi mora biti overjen pred notarjem; 

- sklenil ustrezne pogodbe o začasnem najemu dela zemljišč ali celotnih zemljišč s tistimi lastniki zemljišč, ki jih bo, 

poleg delovnega pasu po izvajalčevi oceni, potreboval za izvajanje vseh del; 

- pridobil vsa potrebna upravna ali druga soglasja organov lokalnih skupnosti ali državnih organov za uporabo 

infrastrukturnih objektov v Republiki Sloveniji in da bo pravočasno plačal vse obveznosti iz naslova uporabe 

infrastrukturnih objektov v Republiki Sloveniji; 

- naročniku pred pričetkom uporabe ali izvajanja kakršnihkoli del predložil kopijo vsake pogodbe, dogovora iz naslova 

katerega bi utegnil katerikoli lastnik imeti kakršnekoli zahtevke do naročnika, kot investitorja gradnje, zaradi 

izvajanja del po tej pogodbi; 

- v času veljavnosti te pogodbe spoštoval vsa naročnikova interna pravila in navodila, še posebej pravila veljavnega 

poslovnika ravnanja z okoljem po ISO 14001; 

- skladno s standardom SIST EN ISO 3183 zagotovil ustrezen nadzor proizvodnje in testiranje cevi ob prisotnosti 

pooblaščenega inšpekcijskega organa v celotnem procesu in ob prisotnosti predstavnikov investitorja najmanj v fazi 

proizvodnje in fazi preizkušanja vzorcev; 

- celotno območje gradbišča označil z gradbiščno vrvico, na delih gradbišča, kjer bi bilo to potrebno ali to zahteva 

Varnostni načrt, pa postavil gradbiščno ograjo; 

- uporabljal za dostop in dovoz materiala na gradbišče le tista zemljišča – ceste, poti in javne poti, za katera bo 

pridobil ustrezna upravna dovoljenja in pod pogoji iz teh upravnih dovoljenj; 

- za gradnjo po tej pogodbi uporabil le zemljišča, ki mu jih bo izročil v uporabo naročnik, in da bo za eventualno vsa 

druga zemljišča, ki jih bo potreboval, sklenil ustrezne najemne pogodbe in izvršil vsa plačila, s katerimi bo odškodoval 

lastnike zemljišč za uporabo teh zemljišč; 

- v celoti odgovarjal za vsa ravnanja izvajalca ali njegovih podizvajalcev in vseh svojih pogodbenih partnerjev na 

gradbišču oziroma pri izvajanju del v zvezi s to pogodbo; 

- v komunikaciji s tretjimi zagotovil uporabo slovenskega jezika; 

- spoštoval delovno pravno zakonodajo v Republiki Sloveniji, in da bo pridobil vsa potrebna dovoljenja za delo oziroma 

druga dovoljenja za vse osebe, ki bodo opravljale delo na gradbišču; 

- izvedel spojitev novih plinovodnih odsekov na končnih točkah le-teh z obstoječim plinovodnim sistemom; 

- realiziral vse obveznosti, ki jih bo prevzel v teku izvajanja teh del in bodo zapisane v gradbenem dnevniku ali v knjigi 

obračunskih izmer ali v drugih pisnih dokumentih; 

- po pooblastilu in s soglasjem naročnika podal vlogo za tehnični pregled ter pridobil uporabno dovoljenje; 

- izvedel zaplinjanje plinovoda z zemeljskim plinom oziroma z dušikom v prisotnosti naročnika takoj po pridobitvi 

uporabnega dovoljenja ali po pridobitvi potrdila izvedenca, ki ga pooblasti pristojni upravni organ, da je pričetek 

obratovanja objekta dopusten; 

- upošteval zahteve z naročnikovega internega tehničnega pregleda, ki ga bo ob prisotnosti izvajalca naročnik opravil 

pred tehničnim pregledom pristojnega organa; 

- zagotovil vodo in električno energijo na gradbišču; 

- zagotovil nadzorniku naročnika dovolj velike ogrevane / hlajene opremljene pisarniške prostore na gradbišču za 4 

osebe ter prostor za koordinacijske in druge sestanke s sanitarijami. 

 
 
IX. ROKI IN UVEDBA IZVAJALCA V DELO 

17. člen 
 

Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec uveden v delo z dnem, ko mu je naročnik izročil: dokončna gradbena dovoljenja, 

projektno dokumentacijo skladno s 14. členom te pogodbe ter zemljišča. Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec pričel z deli 

na dan uvedbe v delo. 

 

Pogodbeni stranki izrecno ugotavljata, da je z dnem izpolnitve zgoraj navedenih pogojev izvajalec v celoti uveden v delo za 

vsa dela po tej pogodbi ter da mu je zagotovljena pravica dostopa na gradbišče.  
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Izvajalec se zavezuje vse pogodbene obveznosti realizirati v pogodbeno dogovorjenih rokih in v skladu s podrobnim terminskim 

planom dobav in gradnje po tej pogodbi.  

 

Rok za zaključek del, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo skladen s podrobnim terminskim planom dobav in 

gradnje, in znaša 450 koledarskih dni od uvedbe v delo po pogodbi oziroma najkasneje do 1.12.2020. 

 

V kolikor naročnik med gradnjo ugotovi, da napredovanje del zaostaja za podrobnim terminskim planom dobav in gradnje in je 

razlog zaostajanja zaradi razlogov na strani izvajalca ter le ta ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik 

pravico da; 

- izvajalcu naloži vse potrebne ukrepe za pospešitev del, 

- izvajalcu naloži vključitev dodatnih podizvajalcev, 

- izvajalcu naloži vključitev dodatnih delovnih sredstev. 

 

Rok za dokončanje del po tej pogodbi se lahko ustrezno podaljša v primeru višje sile. Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi 

dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo 

silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

64/16 - odl. US in 20/18). 

 

Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To 

mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. 

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile.  

 

Novi roki zaradi višje sile ali drugih morebitnih medsebojno usklajenih razlogov se dogovorijo sporazumno med 

sopogodbenikoma. 

 

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. 

 
 
X. POGODBENA KAZEN 

18. člen 
 

Pogodbeni stranki določata pogodbeno kazen za prekoračitev pogodbenega roka in sicer v višini 0,1 % dnevno od pogodbene 

vrednosti, vendar največ do 10 % skupne pogodbene vrednosti po tej pogodbi. Kot neizpolnjevanje pogodbenih rokov se šteje 

tudi zamuda pri posameznih vmesnih rokih, dogovorjenih s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje ali drugačnim pisnim 

dogovorom med naročnikom in izvajalcem. 

 

Naročnik si v primeru nastanka zamude pridržuje zahtevati tako izpolnitev izvajalčevih obveznosti kot tudi pogodbeno kazen. 

Če je škoda, ki bi nastala naročniku večja od pogodbene kazni, si naročnik pridržuje pravico zahtevati razliko do popolne 

odškodnine. 

 

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da bo v primeru zamude pri izvajanju del po tej pogodbi naročnik najprej obračunal 

pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo, ki jo bo pobotal z obveznostjo plačila zadržanih del plačil po začasnih situacijah. 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da plačilo pogodbene kazni zaradi zamude pri izvedbi del ne izključuje odškodninske odgovornosti 

izvajalca zaradi škode, ki bi jo utegnil utrpeti naročnik zaradi zamude pri izvajanju del po tej pogodbi. Pogodbeni stranki tudi 

soglašata, da plačilo pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčenja bančne garancije za pravočasno in dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

Pogodbena kazen se poračuna s končno situacijo. Izvajalec izrecno soglaša s pobotom dela svoje terjatve iz naslova izvedbe 

del po začasnih situacijah in končni situaciji z nasprotno terjatvijo naročnika do njega, kot izvajalca, iz naslova pogodbene 

kazni po tej pogodbi. 

 
 
XI. GARANCIJE 

19. člen 
 

Izvajalec je odgovoren naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki vključuje dogovorjeno kvaliteto, količino in roke, 
opredeljene v tej pogodbi. 
 
Izvajalec bo naročniku predal garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke s sedežem 

v EU v višini 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od uveljavitve 

te pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh del. 

 

Izvajalec je dolžan po uspešni primopredaji objekta naročniku najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro 

in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti predati bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani 

banke s sedežem v EU v višini 5% (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. 
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Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. V kolikor izvajalec 

naročniku v roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik vnovči prejeto garancijo za dobro 

in pravočasno izvedbo del, ter se šteje, da prevzem ni bil opravljen. 

 

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja 

graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z 

delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 

(trideset) dni od podpisa pogodbe. 

 

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu 

z zakonom, ki ureja graditev objektov glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca. 

 

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje 

pod naslednjimi pogoji: 

 

Višina gradbenega zavarovanja mora biti najmanj v višini pogodbene vrednosti. 

 

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari: 

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za 

vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta. 

 

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti: 

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča 

ter zemeljskega usada; 

- gradbene nezgode. 

 

O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa 

pogodbe. 

 

20. člen 
 

V primeru, da izvajalec del po tej pogodbi iz kateregakoli razloga ne bo opravil v pogodbeno dogovorjenem roku, mora najmanj 

8 dni pred potekom pogodbeno dogovorjenega roka naročniku predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

ali podaljšanje že izdane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, najmanj za rok zamude glede na spremenjeni in 

z naročnikom usklajeni podrobni terminski plana dobav in gradnje. O tako spremenjenem podrobnem terminskem planu dobav 

in gradnje morata naročnik in izvajalec skleniti aneks k tej pogodbi. V kolikor izvajalec ne predloži nove bančne garancije za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje obstoječe bančne garancije v prej opisanem roku, lahko naročnik tudi iz 

tega razloga unovči prejeto bančno garancijo, izvajalec pa je kljub temu dolžan na poziv naročnika predložiti naročniku novo 

bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

V kolikor se naročnik ne strinja s kvaliteto ali obsegom pogodbenih del in pošlje izvajalcu ugovor na končno situacijo, ki se 

nanaša na kvaliteto ali obseg pogodbeno dogovorjenih del po tej pogodbi, je izvajalec dolžan naročniku na njegov prvi pisni 

poziv predložiti novo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje obstoječe bančne garancije za 

rok, ki ga določi naročnik. 

21. člen 
 

Izvajalec odgovarja naročniku za brezhibno delovanje predmeta te pogodbe v garancijskem roku 36 mesecev od dneva 

prevzema del po tej pogodbi. Izvajalec v enakem garancijskem roku odgovarja tudi za vse napake v zvezi z gradnjo predmeta 

te pogodbe ali napake, ki bi se eventualno pojavile pri gradnjah spremljajočih objektov ali naprav, ki jih je izvajalec gradil v 

okviru predmeta te pogodbe. 

 

Izvajalec del se zavezuje vse napake v garancijskem roku odpraviti na prvi poziv naročnika brez pravice do kakršnegakoli 

plačila, iz kateregakoli naslova, v roku 20 dni od dneva pismenega poziva naročnika. V primeru, da izvajalec ne odpravi 

pomanjkljivosti v tako dogovorjenem pogodbenem roku jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, po načelu 

dobrega gospodarja.  

 

V primeru, da oprema, ki je predmet te pogodbe in ki jo je vgradil izvajalec, ne zagotavlja varnega in zanesljivega obratovanja 

plinovodnega omrežja, je izvajalec dolžan začeti odpravljati tako ugotovljene pomanjkljivosti nemudoma oziroma najkasneje 

8 ur po pismenem ali telefonskem pozivu naročnika. 

 

 

XII. VODSTVO GRADNJE IN NADZOR 
22. člen 
 

Izvajalec se zavezuje za izvajanje del po tej pogodbi izdelati, skladno s projektno dokumentacijo (PGD in PZI), načrt 

organizacije gradbišča, ki bo upošteval Varnostni načrt. 
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Z načrtom gradbišča mora izvajalec del natančno predvideti način dela na gradbišču, način dostopa do gradbišča, transportne 

poti na gradbišče in z gradbišča ter vse obvezne sestavine Varnostnega načrta. Načrt organizacije gradbišča mora biti izdelan 

v roku 7 dni po dnevu uveljavitve te pogodbe in pred začetkom del. Predlog načrta gradbišča mora izvajalec predložiti v 

potrditev naročniku, ki lahko zahteva dopolnitve in spremembe načrta. 

 

Načrt organizacije gradbišča mora biti skladen z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in ga mora potrditi koordinator za 

varnost. Izvajalec se zavezuje v času izvajanja gradnje po tej pogodbi izvajati vsa dela v skladu z navedenim načrtom 

organizacije gradbišča.  

 

Izvajalec mora gradbišče urediti v skladu z Varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi izvajanja del na 

gradbišču ne bodo ogroženi obstoječi plinovodni objekti, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec 

je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh del na gradbišču ter za vse načine gradnje, vključno z njegovo 

odgovornostjo za vse delavce na gradbišču, kakor tudi za ustrezno zavarovanje gradbišča pred tretjimi osebami.  

 

Izvajalec mora na lastne stroške pridobiti tudi vsa potrebna upravna in druga dovoljenja, razen gradbenega dovoljenja. 
Naročnik pri pridobivanju vseh potrebnih upravnih in drugih dovoljenj izvajalcu ne bo nudil dodatne pomoči.  
 

Naročnik določa za svojega pooblaščenca za urejanje vseh medsebojnih operativnih zadev _______________________________. 

Pooblaščenec naročnika je zadolžen za stalno koordinirano delo z izvajalcem in z nadzornikom naročnika. Pooblaščenec 

naročnika zastopa naročnika pri izvajanju pogodbeno dogovorjenih del v okviru sklenjene pogodbe. Pooblaščenec naročnika je 

dolžan odgovoriti na vsa pisna vprašanja izvajalca, ki se nanašajo na predmet izvajanja del, v roku 5 dni. Pooblaščenec 

naročnika ne sme s svojimi odločitvami kakorkoli spreminjati določil te pogodbe ali določil dokumentov, ki so podlaga za 

sklenitev te pogodbe ali prilog te pogodbe. Izvajalec se zavezuje vsa vprašanja, s katerimi bi kakorkoli posegal v vsebino 

pogodbeno dogovorjenih medsebojnih obveznosti, posredovati neposredno naročniku in mu hkrati predlagati ustrezno 

dopolnitev medsebojnih pogodbenih obveznosti. Naročnik lahko določi tudi dodatne pooblaščence naročnika. V tem primeru 

mora naročnik o tem pisno seznaniti izvajalca. Prav tako mora naročnik izvajalca obvestiti o delovnem času in prisotnosti 

posameznega pooblaščenca ter o eventualno različnih pooblastilih, ki bi jih ti pooblaščenci utegnili imeti.  

 

Izvajalec določa za svojega pooblaščenca po tej pogodbi _______________________________  Pooblaščenec izvajalca je dolžan 

odgovoriti na vsa pisna vprašanja pooblaščenca naročnika v roku 5 dni po tako zastavljenem vprašanju. Izvajalec lahko določi 

tudi svoje dodatne pooblaščence, o čemer pa mora  pisno obvestiti naročnika.  

 

Pooblaščenec izvajalca mora ves čas gradnje skrbeti, da bo izvajalec, kot dober gospodarstvenik, izpolnjeval s to pogodbo 

prevzete obveznosti.  

 

Če prihaja do utemeljenih razlogov, kot so morebitne zamude pri izvajanju del, nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del, 

nezadostne razpoložljivosti pristojnih oseb po organizacijski shemi oziroma drugih bistvenih kršitev te pogodbe v zvezi z 

izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, te prisojne osebe, nemudoma zamenjati z drugo ustrezno 

kvalificirano osebo. Izvajalec lahko zamenja pristojne osebe, po organizacijski shemi le s soglasjem naročnika.  

 
 
XIII. POROČANJE 

23. člen 
 

Izvajalec mora enkrat tedensko in enkrat mesečno pripraviti tedensko oziroma mesečno poročilo o poteku del, ki vključuje 

primerjavo poteka del z realizacijo podrobnega terminskega plana dobav in gradnje. V poročilu mora podrobno navesti 

eventualne razloge za zaostajanje za terminskim planom ter opisati potrebne ukrepe, ki jih je sprejel, da bi dosegel podroben 

terminski plana dobav in gradnje.  

 

Tedensko poročilo mora vsebovati: 

- evidenco sprememb in dopolnitev, ki nastajajo med gradnjo; 

- diagrame in podrobne opise poteka del; 

- fotografije, ki kažejo stanje poteka del; 

- seznam podizvajalcev, ki so dela opravljali na gradbišču; 

- dosežen odstotek realizacije del; 

- kopije dokumentov o zagotavljanju skladnosti, o preizkusih in certifikate o materialih, ki jih je potrebno predložiti 

pred vgraditvijo; 

- statistike o varnosti vključno s podatki o vseh nevarnih dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem in varnosti pri 

delu, protipožarno zaščito, okoljevarstvenimi vidiki in odnosi z javnostmi; 

- seznam vse opreme in blaga, ki je na gradbišču in je pripravljen za vgradnjo ter seznam vse opreme, ki je na poti na 

gradbišče, vključno s carinskimi formalnostmi; 

- seznam opreme, za katero je ugotovil eventualne poškodbe ali napake; 

- spisek in kopije pogodb, ki jih je sklenil s tretjimi osebami, in ki bi lahko kakorkoli vplivale na obveznosti naročnika 

do tretjih oseb oziroma na zahtevke tretjih oseb do naročnika; 

- druge dogovorjene elemente poročila. 
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Pooblaščenec naročnika bo na podlagi predloženega poročila izvajalca enkrat tedensko organiziral sestanek, na katerem morajo 

biti prisotni najmanj: vodja projekta naročnika, vodja gradnje, vodja nadzora in po presoji naročnika drugi pristojni po 

organizacijski shemi izvajalca . Na sestanku bodo pregledali aktivnosti v preteklem obdobju in določili aktivnosti za naslednje 

obdobje. O sestanku bo naročnik vodil zapisnik.  

 
 
XIV. VARNOST 

24. člen 
 

Naročnik se zavezuje za celotno gradbišče izdelati Varnostni načrt in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.  

 

Izvajalec se zavezuje v času trajanja te pogodbe v celoti spoštovati Varnostni načrt in vsa pismena in ustna navodila 

koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.  

 

Izvajalec s to pogodbo tudi v celoti prevzema odgovornost za vse stvari, materiale, blago in opremo ter stroje in osebje izvajalca 

oziroma njegovih podizvajalcev. Izvajalec je tudi odgovoren, da prepreči dostop tretjih nepooblaščenih oseb na gradbišče.  

 

V okviru odgovornosti za blago, opremo, stroje in osebje izvajalca je izvajalec tudi odgovoren, da te stvari in osebe ustrezno 

zavaruje ter prepreči morebitne odtujitve z gradbišča. V kolikor do takšnih odtujitev z gradbišča pride, se izvajalec na takšno 

pomanjkanje blaga ali stvari ne more sklicevati kot na razlog za nedoseganje podrobnega terminskega plana dobav in gradnje. 

Izvajalec tudi izrecno izjavlja, da je odgovoren, da se bo oprema izvajalca uporabljala izključno za namen izvajanja gradnje 

po tej pogodbi.  

 
 
XV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST 

25. člen 
 

Izvajalec odgovarja za solidnost gradnje predmeta te pogodbe in za vse pomanjkljivosti predmeta te pogodbe glede njegove 

trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v roku 10 let od dneva izročitve in sprejema le-tega s strani naročnika.  

 
 
XVI. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA ŠKODO 

26. člen 
 

Izvajalec v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem te pogodbe na kakršenkoli način in ne glede na obliko 

odgovornosti, tudi iz majhne malomarnosti, povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih 

oseb.  

 

Izvajalec je odgovoren naročniku tudi za škodo zaradi napak ali zamude, če je ta škoda nastala zaradi ravnanj ali dogodkov, ki 

izvirajo iz poslovanja izvajalca ali oseb, za katere odgovarja izvajalec.  

 
 
XVII. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA DRUGE IZVAJALCE NA GRADBIŠČU IN ZA PODIZVAJALCE 
 

27. člen 
 

Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za ravnanja, delo, dobave blaga, storitve in drugo, za vse svoje pogodbene podizvajalce ali 

dobavitelje, ne glede na to, v kakšni pravni obliki in povezavi so z izvajalcem in ne glede na to, kako se imenujejo. Izvajalec 

je odgovoren tudi za vse pravne in stvarne napake podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih. 

 

Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vsa dela v zvezi s to pogodbo realiziral sam ali s podizvajalci, ki jih je izrecno navedel v razpisni 

dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer tudi izrecno izjavlja, da bodo ti podizvajalci opravljali le tista dela, za katera jih je 

navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.  

 

Izvajalec ne sme predati dela ali celote dobave blaga ali storitev drugim podizvajalcem kot jih je navedel v razpisni 

dokumentaciji, razen če za takšno zamenjavo podizvajalca dobi vnaprejšnje soglasje naročnika. Naročnik lahko kadarkoli od 

izvajalca zahteva dokazila – vpogled v pogodbe med izvajalcem in njegovimi podizvajalci oziroma dobavitelji o upoštevanju 

določil te pogodbe.  

 
 
XVIII. PLAČEVANJE PODIZVAJALCEV 

28. člen 
 

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo: 

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o 

novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi; 

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. 

odstavka 94. člena ZJN-3 za vsakega novega podizvajalca; 
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- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 30 dneh od plačila končnega računa oziroma 

situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, 

neposredno povezane s predmetom javnega naročila; 

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, 

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, 

na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji 

priložil račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil. 

 
 
XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

29. člen 
 
V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - Skl. US, 

43/2011; ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem 

zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla ali  

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku; 

nična. 

 
 
XX. VARSTVO OKOLJA 

30. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo ukrenil vse potrebno za varovanje okolja in to tako na gradbišču, kakor tudi izven njega, in da bo 

v zvezi z varovanjem okolja upošteval vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi interne predpise naročnika. 

Izvajalec bo v okviru varovanja okolja omejil škodo in motnje oseb oziroma posesti teh oseb na njihovih nepremičninah na 

najmanjšo možno mero in bo po izvedbi del odpravil vse trajne vplive na okolje.  

 

Izvajalec mora prav tako zagotoviti, da bodo emisije, odlaganje odpadkov, odplake, ki so posledica izvajanja del po tej pogodbi, 

v okviru dopustnih emisij in odplak, ter da bo pri tem v celoti spoštoval vse omejitve veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.  

 
 
XXI. PREVZEM PREDMETA TE POGODBE 

31. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da izvajalec preda, naročnik pa prevzame objekt, zgrajen skladno z določili te pogodbe, in sicer 

po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

 

Do tehničnega pregleda objekta mora izvajalec izvedbeno dokumentacijo, ateste, projekt obratovanja in vzdrževanja, 

evidenčne liste o ravnanju z odpadki, projekt izvedenih del – PID (tri izvode v dokumentni obliki in v elektronski obliki) uskladiti 

z naročnikom in mu navedene dokumente predati. Vsa dokumentacija mora biti predana v tiskanem in elektronskem izvodu. 

 

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se v dogovorjenem roku z naročnikom začnejo postopki zaplinitve plinovoda z zemeljskim 

plinom, ki ga na svoje stroške dobavi naročnik, ter se s strani izvajalca na njegove stroške uspešno dokončajo potrebni preskusi. 

 

Primopredajo s kvalitetnim in količinskim prevzemom ter končnim obračunom pogodbenih del opravita pooblaščenec naročnika 

in pooblaščenec izvajalca po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O kvalitetnem in količinskem prevzemu pogodbenih del in 

prevzemu pogodbene – izvedbene dokumentacije pooblaščenca sestavita pisni zapisnik. 

 

Naročnik bo predvidoma v garancijskem roku izvedel notranji pregled plinovoda z elektronsko napravo. Izvajalec je dolžan na 

svoje stroške sanirati vse poškodbe, ki bi presegle dovoljene tolerance cevi. Na podlagi ugotovitev notranjega pregleda je 

izvajalec tudi dolžan sanirati poškodbe na vseh drugih vgrajenih elementih ali zvarjenih spojih. 

 
 
XXII. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV 

 
32. člen 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, 

ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni 

oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in 

Program za zagotavljanje skladnosti. 
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Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo: 

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te 

pogodbe, 

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki: 

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani, 

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga, 

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve 

določb te pogodbe, 

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe, 

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije 

pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja. 

 

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem 

nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in 

informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij. 

 

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. april 

2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z 

osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega 

poslovanja ali na kakršenkoli drug način. 

 

Izvajalec kot obdelovalec in naročnik kot upravljalec osebnih podatkov soglašata, da bo obdelovalec v imenu upravljalca 

obdeloval le tiste osebne podatke ter v obsegu, kot je potrebno za izvajanje te pogodbe, in sicer do izteka veljavnosti pogodbe. 

 

Obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da: 

- bo obdeloval osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih upravljavca, 

- bo zagotovil, da se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti 

zavezuje poseben zakon, 

- bo sprejel vse ukrepe, ki bodo zagotavljali: stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev 

za obdelavo; zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali 

tehničnega incidenta; postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in 

organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave, 

- bo pri določanju ustrezne ravni varnosti upošteval zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega  

ali nezakonitega  uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega  razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so 

poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani, 

- katerakoli fizična oseba, ki bo obdelovala osebne podatke kot pod-obdelovalec, ne bo  obdelovala  osebnih podatkov 

brez pisnih navodil upravljavca, razen če to od te osebe zahteva pravo Evropske unije ali nacionalno pravo, 

- bo upravljavcu podatkov ob upoštevanju narave podatkov pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, 

kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve posameznika v zvezi z  

uresničevanjem njegovih pravic  po določbah GDPR (npr. pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do popravka, 

pravica do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora in pravica do pritožbe), 

- po izteku veljavnosti pogodbe izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu ter uniči obstoječe kopije, razen če 

je hramba predpisana z veljavnimi predpisi, 

- bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ter 

upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje revizij in pri njih tudi sodeloval. 

Upravljavec se zavezuje nadzor  napovedati vsaj 5 dni pred samo izvedbo revizije, 

- zaposlil pod-obdelovalca le, če bo prej pridobil pisno soglasje upravljavca in zagotovil, da veljajo med obdelovalcem 

in pod-obdelovalcem enake obveznosti kot med upravljavcem in obdelovalcem in da je med njima sklenjena pisna 

pogodba. 

 

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje 

zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. 

 

Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako 

nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. 

 
 
XXIII. PREPOVED ZASTAVE ALI OBREMENITEV  

33. člen 
 
Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da izvajalec del svojih terjatev do naročnika ne bo odtujil, obremenil ali zastavil v korist 

tretjih oseb brez vnaprejšnjega soglasja naročnika. 
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Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da štejeta, da je naročnik pridobil lastninsko pravico na vsej dobavljeni opremi in materialu 

s trenutkom, ko je bila ta oprema ali material pripeljana v Republiko Slovenijo ali kupljena v Republiki Sloveniji, in da na tej 

opremi ali materialu nihče tretji nima kakršnihkoli lastninskih ali posestnih zahtevkov. Ne glede na to določbo pa bo naročnik 

prevzel navedeno opremo in materiale v posest po postopku in na način, kot je določen s to pogodbo.  

 

Pogodbeni stranki tudi soglašata, da so v ceni del po tej pogodbi vključeni vsi stroški, dajatve in druge pristojbine.  

 

Pogodbeni stranki sta tudi izrecno soglasni, da izvajalec ne bo predal del po tej pogodbi v izvajanje ali delno izvajanje katerikoli 

tretji osebi, in da bo v izvajanje del vključil le tiste svoje pogodbene sodelavce in partnerje (podizvajalce), katere bo navedel 

v ponudbi in to le v obsegu, kot bo naveden v ponudbi. Spisek podizvajalcev in obseg ter vrsta del, ki jih bodo podizvajalci 

opravljali, je priloga te pogodbe in njen sestavni del.  

 
 
XXIV. PRAVO IN JEZIK 

34. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta glede razlage te pogodbe, kakor tudi glede vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo 

uporabljali slovensko pravo. Vsi pogodbeni dokumenti so v izvirniku napisani v slovenskem jeziku. 

 

Jezik sporazumevanja v času izvedbe vseh pogodbenih del je slovenski jezik. Izvajalec mora na gradbišču zagotoviti nemoteno 

sporazumevanje v slovenskem jeziku. Izvajalčevi strokovnjaki, ki so v času gradnje prisotni na gradbišču morajo tekoče govoriti 

slovenski jezik ali pa mora izvajalec zagotoviti prisotnost izvajalca za nemoteno sporazumevanje. Vsa korespondenca mora biti 

v slovenskem jeziku. Vsa tehnična dokumentacija in dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega 

dovoljenja mora biti v slovenskem jeziku. Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti, da bodo vsi uradni napisi na vgrajeni 

opremi ali blagu v slovenskem jeziku. 

 

Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da se za presojo vseh spornih vprašanj v zvezi s to pogodbo uporabljajo določila 

obligacijskega zakonika in v celoti izključujeta uporabo poslovnih običajev, uzanc in prakse vzpostavljene med strankama. 

 

 

XXV. KONČNE DOLOČBE 
35. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse nesporazume, izvirajoče iz te pogodbe poskušali rešiti po mirni poti, če pa to ne 

bo mogoče, sta pogodbeni stranki sporazumni, da bo morebitne spore iz te pogodbe reševalo pristojno sodišče Ljubljani. 

 
 
36. člen 

 

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni 

predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predložitvijo bančnega zavarovanja v skladu z 19. členom te pogodbe 

in izpolnitvijo odložnega pogoja iz zadnjega odstavka tega člena. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka. 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali 

socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil 

najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

 plačilom za delo,  

 delovnim časom,  

 počitki,  

 opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v 

zvezi z zaposlovanjem na črno 

 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod 

pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa 

s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, 

na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 

pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 

trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
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Nadalje je ta pogodba sklenjena pod odložnim pogojem sklenitve pogodbe o prenosu za zagotovljeno zmogljivost prenosa 

zemeljskega plina med naročnikom in družbo ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. V kolikor zadevna pogodba o prenosu ne bo 

sklenjena do dne 1.8.2019, bo naročnik določil nov rok za zaključek del po tej pogodbi, pri čemer bo čas izvedbe največ 450 

koledarskih dni od uveljavitve te pogodbe in uvedbe v delo. Naročnik bo izvajalca obvestil o datumu sklenitve pogodbe o 

prenosu z družbo ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. nemudoma oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni.   

 

 

V _______________, dne _______________               V Ljubljani, dne _________________ 

 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK:    

_______________________      PLINOVODI d.o.o.                                        

 

 

Direktor:        Glavni direktor:                                                                   

_______________________      Marjan Eberlinc    

 

 

Namestnica glavnega direktorja:                                                                   

        mag. Sarah Jezernik  

 


