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1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 90/2012, 19/2014 in 90/2014, v nadaljevanju 
ZJNVETPS), družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem 
povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.  
 
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na 
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te 
razpisne dokumentacije. 
 
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.  
 
En ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik 
sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval 
takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja. 
 
Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od 
ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oziroma partner v skupnem nastopu.  
 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije. 
 
 

2. SPLOŠNO 
 

2.1 Naročnik 
 
Naziv firme PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 
Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o. 
Naslov 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 OZIROMA NAZIV PONUDNIKA: 
 

Naslov: 
 

Matična št: 
 

Identifikacijska št. za DDV: 
 

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): 
 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

Telefaks: 
 

Mobilni telefon: 
 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 
 

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije: 
 
 
 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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2.3 Predmet javnega naročila je izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo. 
 
Predmet del je izdelava vseh gradiv za državni prostorski načrt (v nadaljevanju DPN) za prenosni plinovod R15/1 
Pince – Lendava - Kidričevo v naslednjem obsegu: 
 idejni projekt  
 poročilo o vplivih na okolje in 
 državni prostorski načrt. 
 
Predmet obdelave je prenosni plinovod z oznako R15/1 Pince – Lendava - Kidričevo. Predvidena trasa plinovoda v 
skupni dolžini približno 73 km se prične na slovensko madžarski meji na območju Lendave in se zaključi na platoju 
obstoječe oziroma načrtovane razširitve kompresorske postaje Kidričevo. Trasa poteka po območju dvanajstih občin 
(Lendava, Velika Polana, Črenšovci, Razkrižje, Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Juršinci, Ptuj, Hajdina, Videm, 
Kidričevo). Točka navezave plinovoda na madžarski odsek plinovoda na državni meji bo predvidoma v bližini kraja 
Pince v občini Lendava. Trasa plinovoda je načrtovana tako, da je z namenom čim manjšega obremenjevanja okolja 
in prostora kar v največji meri upoštevano načelo združevanja infrastrukturnih objektov v skupne koridorje. 
 
Obseg zahtevanih storitev je razviden iz priloge Obseg dela storitev in ostali pogoji (PRILOGA 22), ki je priložena 
razpisni dokumentaciji. 
 
Načrtovani delovni tlak prenosnega plinovoda je do vključno 100 barov in premer do vključno DN 500 mm. Projekt 
bo v fazi izdelave gradiv razdeljen na dva odseka: 
 R15/1 Pince – Lendava: 

- Dolžine približno 11 km, 
- Razširitev MMRP Pince, 
- Razširitev MRP Lendava. 

 
 R15/1 Lendava – Kidričevo: 

- Dolžine približno 62  km, 
- Razširitev KP Kidričevo, 
- Povezave z obstoječim prenosnim plinovodom R15. 

 
Sestavni deli prenosnega plinovoda so tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti na plinovodu ter povezave z 
obstoječim oz. predvidenim plinovodnim sistemom, kakor tudi vsi ostali pripadajoči postroji in postaje, vključno z 
napravami katodne zaščite, optični kabel za potrebe nadzora plinovodnega sistema itn. 

 
Rok izvedbe je največ 780 delovnih dni od pričetka veljavnosti pogodbe. 
 
Rok plačila je najmanj 60 koledarskih dni od dneva uradnega prejema računa. 
 
Ponudba mora biti veljavna vsaj še 150 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. 
 

2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu z merili iz te razpisne dokumentacije. 
 

2.5 Postopek javnega naročanja: 
 
Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik bo izbral 
najugodnejšega ponudnika po pregledu in ocenjevanju ponudb ter izvedenih pogajanjih.  
 
Pogajanja se bodo vršila ustno o vseh elementih ponudbe (razen o vsebini pogodbe) ločeno z vsakim ponudnikom 
posebej. Ponudniki lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno znižajo, ne smejo pa je povišati. Ponudniki, ki bodo 
svojo ceno povišali, bodo nemudoma izločeni iz postopka oddaje javnega naročila. Najprej se bodo vršila pogajanja 
s ponudnikom, ki je ponudil višjo vrednost opravljanja storitev. Izveden bo en krog pogajanj. Ponudbena cena iz 
opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. 
 
Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan predložiti pooblastilo, da se v imenu in za račun 
podjetja, ki ga zastopa, udeležuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane 
v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje 
uporablja pri poslovanju žig. 
 
Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki 
bodo predložili pravočasno ponudbo.  
 

2.6 Rok za predložitev ponudb je 02.03.2015 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predložena do roka za predložitev 
ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja 
ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 
 

2.7 Ponudba mora biti predložena na naslov PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana v zaprti 
kuverti in označena v skladu s prilogo 26. 
 

2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni 
pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (šest) dni pred rokom za 
predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno 
predložena vprašanja. 

 
Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih 
naročil.  
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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. 
 

2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 02.03.2015 ob 10.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov 
morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem 
odpiranju ponudb. 
 

2.10 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša. 
 
 
3. MERILO 

 
Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju najnižje skupne vrednosti.  
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4. POGOJI 
 
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, 
preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se 
omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Fotokopija bančne garancije za 
resnost ponudbe mora biti v ponudbeni dokumentaciji vezana z notarsko vrvico ob njej pa original bančne 
garancije vložen v prozorno vložno mapo iz katere jo je mogoče nepoškodovano izvleči brez poškodovanja 
notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji 
mora biti priložena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena 
kot original. 
 

4.1 Ponudnik mora izpolniti, žigosati 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 mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje 
zahtevani pogoj. (PRILOGA 1) 
 

4.3 Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, 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, 
izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, 
dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko združevanje. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati 
izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 2) 

 
4.4 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. 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 3) 
 

4.5 Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oziroma 
zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik 
ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oziroma zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega 
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, 
ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ne sme biti s 
pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne 
sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. 

 
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, 
zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal 
zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, 
žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 4) 
 

4.6 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje vse zakonodajne zahteve na področju okolja, 
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. (PRILOGA 5) 
 

4.7 Ekonomski – finančni pogoj: 
 
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 1.500.000,00 EUR. 

Ponudnik predloži kot dokaz: (PRILOGA 6) 

a) Za leto 2011 

 revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja 
ali 

 predložitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni 
zavezanec za revizijo. 

 

b) Za leto 2012 

 revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblaščenega revizorja 
ali 

 predložitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni 
zavezanec za revizijo. 
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c) Za leto 2013 

 revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja 
ali 

 predložitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni 
zavezanec za revizijo. 
 

4.8 Tehnični, kadrovski pogoji in reference: 
 

1. Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih petih letih izdelane vsaj 3 projekte s 
področja načrtovanja prenosnih plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI) in 
vsaj 2 projekta s področja načrtovanja merilno regulacijskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo 
obdelave IDP ali PGD ali PZI) in vsaj 1 projekt s področja načrtovanja kompresorskih postaj za zemeljski plin z 
delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI). Kot reference se upoštevajo tudi 
rekonstrukcije obstoječih prenosnih plinovodov in rekonstrukcije obstoječih merilno regulacijskih postaj z 
delovnim tlakom nad 16 bar (PRILOGA 7). 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev s specifikacijo 
seznama projektov, ki vsebuje datume izdelave, navedbo naročnika projekta in navedbo vodje projekta 
na strani ponudnika. 

 
2. Ponudnik mora imeti na razpolago naslednje kadre (PRILOGA 8): 

- vsaj tri strokovnjake za projektiranje strojnih inštalacij, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri 
Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za zahtevne 
objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih 
držav članic EU, potem morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, 
kjer ima ponudnik ali posameznik sedež), od tega vsaj dva, ki imata najmanj 10 let izkušenj pri projektih za 
izdelavo dokumentacije za energetsko oskrbo z zemeljskim plinom, 

- vsaj tri strokovnjake za projektiranje gradbenih konstrukcij in načrtov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih 
inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih 
gradbenih načrtov za zahtevne objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v 
primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v 
posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež), od tega vsaj eden, ki ima 
najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko oskrbo z zemeljskim plinom, 

- vsaj tri strokovnjake za projektiranje elektro načrtov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri 
Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni projektant elektro načrtov za zahtevne objekte (v primeru, da ima 
ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem 
morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali 
posameznik sedež), od tega vsaj eden, ki ima najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije 
za energetsko oskrbo z zemeljskim plinom. 

Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev ter fotokopija 
potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega projektanta (v primeru, da ima 
ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem 
ponudnik predloži fotokopijo potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima 
ponudnik ali posameznik sedež). 

 
Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po ZGO-1, naročnik zahteva, da v kolikor ponudnik 
nastopa s kadri, ki še niso vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik 
skupaj s ponudbo predloži izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-
1. Po ZGO-1 namreč naročnik ne sme del, za katera je v Sloveniji reguliran poklic, poveriti osebi, ki ne 
izpolnjuje pogojev za  opravljanje tega poklica. Pri tem sta Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije tisti, ki za tuje ponudnike oziroma državljane potrdita, da je ponudnik ali 
posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica. 

 
3. Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih treh letih uspešno zaključenih vsaj 5 

projektov, ki so vključevali izdelavo hidrološko – hidravlične analize (študije) v postopku načrtovanja 
gospodarske javne infrastrukture (cestne, železniške, energetske, komunalne, vodne) in izdelanih vsaj 5 
projektov, ki so vključevali izdelavo kart poplavne in erozijske nevarnosti in kart razredov poplavne in 
erozijske nevarnosti, ki so služila kot strokovna podlaga v postopkih priprave in sprejemanja DPN in so karte 
potrjene s strani ARSO oz. IZVRS, ter v zadnjih treh letih uspešno zaključene najmanj 3 PVO oz. je pridobil 
najmanj 3 okoljevarstvena soglasja (OVS), od tega vsaj 1 PVO s pridobljenim OVS za linijske objekte državnega 
pomena v dolžini 30 km ali več, ki poteka preko varovanih območij in za katerega je bilo v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja treba izdelati 
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posega v naravo na varovana območja (PRILOGA 9). 

Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev s specifikacijo 
seznama projektov, ki vsebuje datume izdelave, navedbo naročnika projekta in navedbo vodje projekta 
na strani ponudnika. 
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4. Ponudnik mora zagotoviti imenovanje odgovornega vodja projekta za pripravo PVO. Vodja projekta mora biti 
oseba z univerzitetno izobrazbo in z minimalno 10 let delovnih izkušenj, ki je v zadnjih treh letih pred objavo 
tega naročila bil odgovorni vodja projekta pri najmanj 2 uspešno zaključenih projektih izdelave PVO, od tega 
vsaj 1 PVO s pridobljenim OVS v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture (PRILOGA 10). 

Dokazilo:  

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

5. Ponudnik mora (poleg odgovornega vodje projekta za pripravo PVO) zagotoviti skupino najmanj dveh 
sodelavcev za pripravo PVO. Sodelavec mora biti oseba z univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in z 
minimalno 3 leti delovnih izkušenj, ki je v zadnjih 3 letih pred objavo tega naročila sodeloval pri izdelavi 
najmanj 2 uspešno zaključenih projektih izdelave PVO. 
 
Strokovnjaki - specialisti za posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe morajo imeti v zadnjih treh letih 
vsaj eno referenco za vrsto ali skupino vrst, ki jih pokrivajo. V okviru naloge je potrebno zagotoviti 
strokovnjake specialiste za naslednje skupine/vrste: habitatni tipi, flora, hrošči, metulji, kačji pastirji, ribe, 
raki, dvoživke, netopirji, vidra, in ptiči (PRILOGA 11). 

Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev s specifikacijo 
strokovnjakov/specialistov ki vsebuje področje dela za skupine/vrste in seznam projektov, ki vsebuje 
datume izdelave, navedbo naročnika projekta in navedbo vodje projekta na strani ponudnika. 
 

6. Ponudnik mora zagotoviti imenovanje odgovornega vodje projekta za pripravo hidrološko – hidravlične analize. 
Odgovorni vodja projekta mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj in biti vpisan v imenik pooblaščenih 
inženirjev IZS (odgovorni projektant zahtevnih objektov). V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi 
članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v 
posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 
 
Odgovorni vodja projekta je bil v zadnjih 3 letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta ali 
odgovorni projektant pri najmanj 3 uspešno zaključenih projektih, in sicer: 
- najmanj 1 hidrološko – hidravlični analizi (študiji), izdelani v postopku načrtovanja gospodarske javne 

infrastrukture (cestne, železniške, energetske, komunalne, vodne), izdelani z uporabo 1D in 2D 
matematičnega modela in 

- najmanj 1 izdelavi kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN ali DPN 
in 

- najmanj 1 izdelavi projektne dokumentacije faze IDP/PGD/PZI v postopku načrtovanja vodnogospodarskih 
ureditev. 

 
Ponudnik mora (poleg odgovornega vodje projekta za pripravo hidrološko – hidravlične analize) zagotoviti 
skupino najmanj 1 sodelavca. Sodelavec mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj in najmanj univerzitetno 
izobrazbo ustrezne smeri. Sodelavec je bil v preteklih 3 letih pred objavo tega naročila sodelavec pri izdelavi 
najmanj 2 hidrološko hidravličnih analiz (študij) v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture 
(PRILOGA 12). 

Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po ZGO-1, naročnik zahteva, da v kolikor ponudnik 
nastopa s kadri, ki še niso vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik 
skupaj s ponudbo predloži izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-
1. Po ZGO-1 namreč naročnik ne sme del, za katera je v Sloveniji reguliran poklic, poveriti osebi, ki ne 
izpolnjuje pogojev za  opravljanje tega poklica. Pri tem sta Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije tisti, ki za tuje ponudnike oziroma državljane potrdita, da je ponudnik ali 
posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica. 
 
Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev s specifikacijo 
seznama projektov, ki vsebuje datume izdelave, navedbo naročnika projekta in navedbo vodje projekta 
na strani ponudnika. 

 
7. Ponudnik razpolaga z najmanj dvema licencama za programsko opremo primerno za 2D hidravlično 

modeliranje (PRILOGA 13). 

Dokazilo:  

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

8. Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih 5 letih izdelani vsaj 2 študiji variant v 
postopku državnega prostorskega načrta ali vsaj 2 z uredbo Vlade RS sprejeta državna prostorska načrta, v 
postopku katerih je ponudnik izdelal s strani ministrstva, pristojnega za prostor, potrjeno študijo variant za 
energetsko infrastrukturo za oskrbo z zemeljskim plinom (PRILOGA 14). 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev s specifikacijo 
seznama projektov, ki vsebuje datume izdelave, navedbo naročnika projekta in navedbo vodje projekta 
na strani ponudnika. 
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9. Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega pooblaščenega krajinskega arhitekta z licenco KA ali enega 
pooblaščenega arhitekta z licenco. V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, 
da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v posebni organizaciji v 
državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež (PRILOGA 15). 

Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev ter fotokopija 
potrdila o vpisu v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v primeru, da ima ponudnik sedež v 
drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem ponudnik 
predloži fotokopijo potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali 
posameznik sedež). 

 
Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po ZGO-1, naročnik zahteva, da v kolikor ponudnik 
nastopa s kadri, ki še niso vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik 
skupaj s ponudbo predloži izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-
1. Po ZGO-1 namreč naročnik ne sme del, za katera je v Sloveniji reguliran poklic, poveriti osebi, ki ne 
izpolnjuje pogojev za  opravljanje tega poklica. Pri tem sta Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije tisti, ki za tuje ponudnike oziroma državljane potrdita, da je ponudnik ali 
posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica. 

 
10. Vodja projekta mora biti strokovnjak, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici 

Slovenije kot odgovorni projektant za zahtevne objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi 
članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v 
posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež) in ima najmanj 10 let 
izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko infrastrukturo za oskrbo z zemeljskim plinom 
in v zadnjih 5 letih kot vodja projekta, od tega najmanj pri izdelavi dveh dokumentacij s področja načrtovanja 
prenosnih plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI), upoštevajo se tudi 
rekonstrukcije obstoječih prenosnih plinovodov in rekonstrukcije obstoječih merilno regulacijskih postaj z 
delovnim tlakom nad 16 bar. Vodja projekta je lahko eden izmed strokovnjakov, navedenih v 2. točki te 
podtočke. Izvajalec mora zagotoviti komuniciranje med naročnikom in vodjo projekta v slovenskem jeziku 
(PRILOGA 16). 
 
Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev ter fotokopija 
potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega projektanta (v primeru, da ima 
ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, 
potem ponudnik predloži fotokopijo potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer 
ima ponudnik ali posameznik sedež). 

 
Glede na način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po ZGO-1, naročnik zahteva, da v kolikor ponudnik 
nastopa s kadri, ki še niso vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije, da ponudnik oziroma posameznik 
skupaj s ponudbo predloži izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-
1. Po ZGO-1 namreč naročnik ne sme del, za katera je v Sloveniji reguliran poklic, poveriti osebi, ki ne 
izpolnjuje pogojev za  opravljanje tega poklica. Pri tem sta Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za 
arhitekturo in prostor Slovenije tisti, ki za tuje ponudnike oziroma državljane potrdita, da je ponudnik ali 
posameznik kvalificiran za opravljanje določenega poklica. 

 
4.9 Ponudba s podizvajalci je 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 ponudba izbrana, 
dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v 
celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. 

 
Ponudnik mora v ponudbi navesti vse podizvajalce in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani 
izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev. Ponudnik mora navesti 
podatke o podizvajalcu in predmet, količino, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. V primeru, kadar 
namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti 
soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem 
primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo 
dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave 
blaga. 

 
Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je 
predhodno potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom 
(ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če 
ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 
dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je 
bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati 
izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 17) 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe, 
neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo 
izvajal s podizvajalci, pod prilogo 17 namesto te izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, da pogodbenih del ne 
bo opravljali s podizvajalci. 
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4.10 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o 
skupni izvedbi naročila (PRILOGA 18), 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. 

 
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja 
v zvezi z njihovim pravnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje finančne, poslovne in tehnične sposobnosti ter 
kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen 
če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. 
 
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 združenega podjetja mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 

 
4.11 Ponudnik mora predložiti sledeča finančna zavarovanja: 
 

A. Garancija za resnost ponudbe 
Garancijo za resnost ponudbe, izdano od finančne institucije s sedežem v RS, v višini 3% (treh odstotkov) skupne 
ponudbene vrednosti brez DDV mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe. Minimalni rok veljavnosti garancije je 
do vključno 02.08.2015. 
 
V prilogi (PRILOGA 19) je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. 
Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil finančni instituciji. 
 
B. Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti  
Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od finančne institucije s sedežem v RS, v 
višini 10% (desetih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predložiti najkasneje v 
30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2017. Pogodba 
se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
V prilogi (PRILOGA 20) je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. 
Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil finančni instituciji. 
 

4.12 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 21) 
  
4.13 Ponudnik mora žigosati in podpisati obseg dela storitev in ostale pogoje. (PRILOGA 22) 
 
4.14 Ponudnik mora predložiti žigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 23) 
 
4.15   Ponudnik mora žigosati in podpisati izjavo o seznanitvi s tehnološko shemo. Tehnološka shema je na voljo na sedežu 

naročnika po predhodnem dogovoru s predstavnikom Razvojne službe, tel. +386 1 5820 632. Pri prevzemu bo moral 
ponudnik predložiti pooblastilo za dvig dokumentacije in podpisati ustrezno izjavo. (PRILOGA 24) 
 
Dokazilo:  

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 
 
4.16 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 25) 

 
4.17 Obrazec prijave. (PRILOGA 26) 

 

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

5.1 Naročnik si pridružuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma 
ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo 
ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov 
oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.  

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

da se strinja z njenimi določili. 
 

5.3 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. Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji. 

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

5.4 Cene so fiksne.  
 

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (plače in druge stroške dela, morebitno nadurno 
delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska 
pričakovanja). 

 
5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedežu naročnika po predhodnem 

dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predložitev ponudbe. 
 
5.6 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.  

 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost 
posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti 
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

5.7 Izbrani ponudnik bo 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 bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe 
ne glede na razloge za odstop od ponudbe.  
 

5.8 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka 
ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oziroma če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo 
naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil 
dopolnitev ali spremembo take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove 
ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, 
ponudbe ustrezno ne dopolni ali spremeni, bo naročnik tako ponudbo izločil. 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 pridržuje pravico 
popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika. 

 
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. 
 

5.9 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. 

 
5.10 Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna 

odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik 
ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja. 

 
 Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik: 

- vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb;  
- vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila; 
- obvestil svoj nadzorni organ o odločitvi iz prejšnjih dveh točk.  

 
 Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od 

izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih 
sredstev, v kolikor s tem soglaša naročnikov nadzorni organ. 

 
V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe 
javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 
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5.11 Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim 
ponudnikom zmanjša obseg naročenih oziroma pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena 
vrednost. Naročnik si prav tako pridržuje pravico pisno prekiniti pogodbo brez odškodninske odgovornosti in sicer 
po dokončanju dela posameznega gradiva in posamezne faze, opredeljenega v 2. odstavku, 3. odstavku in 4. 
odstavku 7. člena vzorca pogodbe, s 30 dnevnim odpovednim rokom. 

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

v skladu s 1. členom ZPVPJN.  
 
 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, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po 
roku za prejem ponudb.  

 
 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 oziroma 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 predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 
nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. 

 
5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo 

zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne 
obravnave ponudnikov. 

 
 
 
V Ljubljani, dne 29.01.2015 

 
Naročnik 

PLINOVODI d.o.o. 
 

  
Glavni direktor 

Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. 
 

  
 
 
 
 

Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. 
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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. 

 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 2 
 
 
 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki 

so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. 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), 

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

 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). 

 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 3 
 
 
 

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.    

5.    

….    

 
 
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.    

5.    

…    

 
 
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.    

5.    

….    

 
 
S podpisom te izjave jamčim, 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. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 4 
 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oziroma ni podan predlog za 

začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oziroma ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem 

predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja 

oziroma ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih 

razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju. Izjavljamo pod 

kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 

našim poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih 

napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. 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 iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v 

tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 

države naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili 

davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. 

 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 5 
 
 
 
 

IZJAVA O OKOLJU, VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER VARSTVU PRED POŽAROM 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti 

in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 

 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 6 
 
 
 
 

DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU 
 
 
 
 
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 1.500.000,00 EUR! 

 
 
Ponudnik predloži kot dokaz: 

 
 

a) Za leto 2011 

 revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2011 z mnenjem pooblaščenega revizorja 
ali 

 predložitev poslovnega izida za leto 2011 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec 
za revizijo. 

 

b) Za leto 2012 

 revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblaščenega revizorja 
ali  

 predložitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec 
za revizijo. 

 

c) Za leto 2013 

 revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblaščenega revizorja 
ali  

 predložitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec 
za revizijo. 

 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 7 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih petih letih izdelane vsaj 3 projekte s področja načrtovanja 
prenosnih plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI) in vsaj 2 projekta s področja 
načrtovanja merilno regulacijskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI) in vsaj 1 projekt s 
področja načrtovanja kompresorskih postaj za zemeljski plin z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali 
PZI). Kot reference se upoštevajo tudi rekonstrukcije obstoječih prenosnih plinovodov in rekonstrukcije obstoječih merilno 
regulacijskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar. 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih petih letih izdelane vsaj 3 projekte s področja 

načrtovanja prenosnih plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI) in vsaj 2 projekta s 

področja načrtovanja merilno regulacijskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI) in vsaj 1 

projekt s področja načrtovanja kompresorskih postaj za zemeljski plin z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali 

PGD ali PZI). 

 

 
            Opomba: ponudnik tabelo po potrebi kopira. 
 
 
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 in žig ponudnika) 
 

  

Zap.št. Projekt Naročnik projekta Datum izdelave Vodja projekta pri ponudniku 

1. 

 
 

  
 

 

2. 

 
 

 
 

 
 

 

3. 

    

4. 

 
 

 
 

 
 

 

5. 

 
 

 
 

 
 

 

6. 
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PRILOGA 8 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora imeti na razpolago naslednje kadre: 
- vsaj tri strokovnjake za projektiranje strojnih inštalacij, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici 
Slovenije kot odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za zahtevne objekte (v primeru, da ima 
ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem morajo imeti 
strokovnjaki ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež), od tega 
vsaj dva, ki imata najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko oskrbo z zemeljskim 
plinom, 
- vsaj tri strokovnjake za projektiranje gradbenih konstrukcij in načrtov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri 
Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne 
objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic 
EU, potem morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali 
posameznik sedež), od tega vsaj eden, ki ima najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko 
oskrbo z zemeljskim plinom, 
- vsaj tri strokovnjake za projektiranje elektro načrtov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici 
Slovenije kot odgovorni projektant elektro načrtov za zahtevne objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi 
članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v 
posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež), od tega vsaj eden, ki ima najmanj 10 let 
izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko oskrbo z zemeljskim plinom. 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na razpolago naslednje kadre: 

- vsaj tri strokovnjake za projektiranje strojnih inštalacij, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici 

Slovenije kot odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za zahtevne objekte (v primeru, da ima 

ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem morajo imeti 

strokovnjaki ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež), od tega 

vsaj dva, ki imata najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko oskrbo z zemeljskim 

plinom, 

- vsaj tri strokovnjake za projektiranje gradbenih konstrukcij in načrtov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri 

Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne 

objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic 

EU, potem morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali 

posameznik sedež), od tega vsaj eden, ki ima najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko 

oskrbo z zemeljskim plinom, 

- vsaj tri strokovnjake za projektiranje elektro načrtov, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici 

Slovenije kot odgovorni projektant elektro načrtov za zahtevne objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi 

članici EU ali v primeru, da so strokovnjaki iz drugih držav članic EU, potem morajo imeti strokovnjaki ustrezno članstvo v 

posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež), od tega vsaj eden, ki ima najmanj 10 let 

izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko oskrbo z zemeljskim plinom 

 

Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v kolikor bomo nastopali s kadri, ki še niso vpisani v imenik 

Inženirske zbornice Slovenije, da bomo do podpisa pogodbe pridobili priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

 

Hkrati prilagamo fotokopijo potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega projektanta oziroma 

fotokopijo potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 

 
 

 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 

  



Stran 21 od 52 

PRILOGA 9 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih treh letih uspešno zaključenih vsaj 5 projektov, ki so 
vključevali izdelavo hidrološko – hidravlične analize (študije) v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture 
(cestne, železniške, energetske, komunalne, vodne) in izdelanih vsaj 5 projektov, ki so vključevali izdelavo kart poplavne in 
erozijske nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti, ki so služila kot strokovna podlaga v postopkih 
priprave in sprejemanja DPN in so karte potrjene s strani ARSO oz. IZVRS, ter v zadnjih treh letih uspešno zaključene najmanj 
3 PVO oz. je pridobil najmanj 3 okoljevarstvena soglasja (OVS), od tega vsaj 1 PVO s pridobljenim OVS za linijske objekte 
državnega pomena v dolžini 30 km ali več, ki poteka preko varovanih območij in za katerega je bilo v skladu s Pravilnikom o 
presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja treba izdelati Dodatek za presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe posega v naravo na varovana območja. 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih treh letih uspešno zaključenih vsaj 5 projektov, ki 

so vključevali izdelavo hidrološko – hidravlične analize (študije) v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture 

(cestne, železniške, energetske, komunalne, vodne) in izdelanih vsaj 5 projektov, ki so vključevali izdelavo kart poplavne in 

erozijske nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti, ki so služila kot strokovna podlaga v postopkih 

priprave in sprejemanja DPN in so karte potrjene s strani ARSO oz. IZVRS, ter v zadnjih treh letih uspešno zaključene najmanj 

3 PVO oz. je pridobil najmanj 3 okoljevarstvena soglasja (OVS), od tega vsaj 1 PVO s pridobljenim OVS za linijske objekte 

državnega pomena v dolžini 30 km ali več, ki poteka preko varovanih območij in za katerega je bilo v skladu s Pravilnikom o 

presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja treba izdelati Dodatek za presojo 

sprejemljivosti vplivov izvedbe posega v naravo na varovana območja. 

 

 
            Opomba: ponudnik tabelo po potrebi kopira. 
 
 
 
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 in žig ponudnika) 
 

  

Zap.št. Projekt Naročnik projekta Datum izdelave Vodja projekta pri ponudniku 

1. 

 
 

  
 

 

2. 

 
 

 
 

 
 

 

3. 

    

4. 

 
 

 
 

 
 

 

5. 

 
 

 
 

 
 

 

6. 

    



Stran 22 od 52 

PRILOGA 10 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora zagotoviti imenovanje odgovornega vodja projekta za pripravo PVO. Vodja projekta mora biti oseba z 
univerzitetno izobrazbo in z minimalno 10 let delovnih izkušenj, ki je bil v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila 
odgovorni vodja projekta pri najmanj 2 uspešno zaključenih projektih izdelave PVO, od tega vsaj 1 PVO s pridobljenim OVS v 
postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture. 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili imenovanje odgovornega vodja projekta za 

pripravo PVO. Vodja projekta bo oseba z univerzitetno izobrazbo in z minimalno 10 let delovnih izkušenj, ki je bil v zadnjih 

treh letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta pri najmanj 2 uspešno zaključenih projektih izdelave PVO, od 

tega vsaj 1 PVO s pridobljenim OVS v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture. 

 
 
 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 

  



Stran 23 od 52 

PRILOGA 11 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora (poleg odgovornega vodje projekta za pripravo PVO) zagotoviti skupino najmanj dveh sodelavcev za pripravo 
PVO. Sodelavec mora biti oseba z univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in z minimalno 3 leti delovnih izkušenj, ki je v 
zadnjih 3 letih pred objavo tega naročila sodeloval pri izdelavi najmanj 2 uspešno zaključenih projektih izdelave PVO. 
 
Strokovnjaki - specialisti za posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe morajo imeti v zadnjih treh letih vsaj eno 
referenco za vrsto ali skupino vrst, ki jih pokrivajo. V okviru naloge je potrebno zagotoviti strokovnjake specialiste za 
naslednje skupine/vrste: habitatni tipi, flora, hrošči, metulji, kačji pastirji, ribe, raki, dvoživke, netopirji, vidra, in ptiči. 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili skupino najmanj dveh sodelavcev za pripravo PVO. 

Sodelavec bo oseba z univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in z minimalno 3 leti delovnih izkušenj, ki je v zadnjih 3 letih 

pred objavo tega naročila sodeloval pri izdelavi najmanj 2 uspešno zaključenih projektih izdelave PVO. 

 

Strokovnjaki - specialisti za posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe imajo v zadnjih treh letih vsaj eno referenco za 

vrsto ali skupino vrst, ki jih pokrivajo. 

 

 
            Opomba: ponudnik tabelo po potrebi kopira. 
 
 
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 in žig ponudnika) 
 

  

Zap.št. 
Strokovnjak/specialist, ki 
vsebuje področje dela za 

skupine/vrste 
Projekt Datum izdelave Naročnika projekta Vodja projekta pri 

ponudniku 

1. 

 
 

  
 

  

2. 

 
 

 
 

 
 

  

3. 

     

4. 

 
 

 
 

 
 

  

5. 

 
 

 
 

 
 

  

6. 

     



Stran 24 od 52 

PRILOGA 12 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora zagotoviti imenovanje odgovornega vodje projekta za pripravo hidrološko – hidravlične analize. Odgovorni 
vodja projekta mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj in biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS (odgovorni 
projektant zahtevnih objektov). V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak 
iz druge države članice EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik 
ali posameznik sedež. 

 
Odgovorni vodja projekta je bil v zadnjih 3 letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant 
pri najmanj 3 uspešno zaključenih projektih, in sicer: 
- najmanj 1 hidrološko – hidravlični analizi (študiji), izdelani v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture 
(cestne, železniške, energetske, komunalne, vodne), izdelani z uporabo 1D in 2D matematičnega modela in 
- najmanj 1 izdelavi kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN ali DPN in 
- najmanj 1 izdelavi projektne dokumentacije faze IDP/PGD/PZI v postopku načrtovanja vodnogospodarskih ureditev. 
 
Ponudnik mora (poleg odgovornega vodje projekta za pripravo hidrološko – hidravlične analize) zagotoviti skupino najmanj 1 
sodelavca. Sodelavec mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj in najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri. 
Sodelavec je bil v preteklih 3 letih pred objavo tega naročila sodelavec pri izdelavi najmanj 2 hidrološko hidravličnih analiz 
(študij) v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture. 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili imenovanje odgovornega vodje projekta za 

pripravo hidrološko – hidravlične analize. Odgovorni vodja projekta bo imel najmanj 10 let delovnih izkušenj in bo vpisan v 

imenik pooblaščenih inženirjev IZS (odgovorni projektant zahtevnih objektov). V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi 

državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, izjavljamo, da ima odgovorni vodja projekta 

ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 

 

Odgovorni vodja projekta je bil v zadnjih 3 letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant 

pri najmanj 3 uspešno zaključenih projektih, in sicer: 

- najmanj 1 hidrološko – hidravlični analizi (študiji), izdelani v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture 

(cestne, železniške, energetske, komunalne, vodne), izdelani z uporabo 1D in 2D matematičnega modela in 

- najmanj 1 izdelavi kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za potrebe OPN ali DPN in 

- najmanj 1 izdelavi projektne dokumentacije faze IDP/PGD/PZI v postopku načrtovanja vodnogospodarskih ureditev. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili skupino najmanj 1 sodelavca. Sodelavec bo imel 

najmanj 3 leta delovnih izkušenj in najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri. Sodelavec je bil v preteklih 3 letih pred 

objavo tega naročila sodelavec pri izdelavi najmanj 2 hidrološko hidravličnih analiz (študij) v postopku načrtovanja 

gospodarske javne infrastrukture. 

 
            Opomba: ponudnik tabelo po potrebi kopira. 
 
Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v kolikor bomo nastopali s kadri, ki še niso vpisani v imenik 

Inženirske zbornice Slovenije, da bomo do podpisa pogodbe pridobili priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

 

Zap.št. Projekt Datum izdelave Naročnika projekta 
Vodja projekta pri 

ponudniku 

1. 

  
 

  

2. 

 
 

 
 

  

3. 

    

4. 

    



Stran 25 od 52 

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 in žig ponudnika) 
 

  



Stran 26 od 52 

PRILOGA 13 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik razpolaga z najmanj dvema licencama za programsko opremo primerno za 2D hidravlično modeliranje. 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da razpolagamo z najmanj dvema licencama za programsko opremo 

primerno za 2D hidravlično modeliranje. 

 
 
 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 

  



Stran 27 od 52 

PRILOGA 14 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih 5 letih izdelani vsaj 2 študiji variant v postopku državnega 
prostorskega načrta ali vsaj 2 z uredbo Vlade RS sprejeta državna prostorska načrta, v postopku katerih je ponudnik izdelal s 
strani ministrstva, pristojnega za prostor, potrjeno študijo variant za energetsko infrastrukturo za oskrbo z zemeljskim 
plinom. 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih 5 letih izdelani vsaj 2 študiji variant v postopku 

državnega prostorskega načrta ali vsaj 2 z uredbo Vlade RS sprejeta državna prostorska načrta, v postopku katerih smo 

izdelali s strani ministrstva, pristojnega za prostor, potrjeno študijo variant za energetsko infrastrukturo za oskrbo z 

zemeljskim plinom. 

 

 
            Opomba: ponudnik tabelo po potrebi kopira. 
 
 
 
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 in žig ponudnika) 
 

  

Zap.št. Projekt Naročnik projekta Datum izdelave Vodja projekta pri ponudniku 

1. 

 
 

  
 

 

2. 

 
 

 
 

 
 

 

3. 

    

4. 

 
 

 
 

 
 

 

5. 

 
 

 
 

 
 

 

6. 

    



Stran 28 od 52 

PRILOGA 15 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora zagotoviti vsaj enega pooblaščenega krajinskega arhitekta z licenco KA ali enega pooblaščenega arhitekta z 
licenco. V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice 
EU, potem mora imeti ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 

 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili vsaj enega pooblaščenega krajinskega arhitekta z 

licenco KA ali enega pooblaščenega arhitekta z licenco A. V primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v 

primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, izjavljamo, da ima odgovorni vodja projekta ustrezno članstvo v 

posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 

 
 

Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v kolikor bomo nastopali s kadrom, ki še nima ustreznih 

licenc v RS, da bomo do podpisa pogodbe pridobili priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

 

 

Hkrati prilagamo fotokopijo potrdila o vpisu v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije oziroma fotokopijo 

potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 

 
 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 

  



Stran 29 od 52 

PRILOGA 16 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Vodja projekta mora biti strokovnjak, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije kot 
odgovorni projektant za zahtevne objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v drugi državi članici EU ali v primeru, da je 
strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti strokovnjak ustrezno članstvo v posebni organizaciji v državi 
članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež) in ima najmanj 10 let izkušenj pri projektih za izdelavo dokumentacije 
za energetsko infrastrukturo za oskrbo z zemeljskim plinom in v zadnjih 5 letih kot vodja projekta, od tega najmanj pri 
izdelavi dveh dokumentacij s področja načrtovanja prenosnih plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali 
PGD ali PZI), upoštevajo se tudi rekonstrukcije obstoječih prenosnih plinovodov in rekonstrukcije obstoječih merilno 
regulacijskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar. Vodja projekta je lahko eden izmed strokovnjakov, navedenih v 2. točki 
te podtočke. Izvajalec mora zagotoviti komuniciranje med naročnikom in vodjo projekta v slovenskem jeziku. 
 
 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo vodja projekta strokovnjak, ki je vpisan v imenik pooblaščenih 

inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni projektant za zahtevne objekte (v primeru, da ima ponudnik sedež v 

drugi državi članici EU ali v primeru, da je strokovnjak iz druge države članice EU, potem mora imeti strokovnjak ustrezno 

članstvo v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež) in ima najmanj 10 let izkušenj pri 

projektih za izdelavo dokumentacije za energetsko infrastrukturo za oskrbo z zemeljskim plinom in v zadnjih 5 letih kot 

vodja projekta, od tega najmanj pri izdelavi dveh dokumentacij s področja načrtovanja prenosnih plinovodov z delovnim 

tlakom nad 16 bar (nivo obdelave IDP ali PGD ali PZI), upoštevajo se tudi rekonstrukcije obstoječih prenosnih plinovodov in 

rekonstrukcije obstoječih merilno regulacijskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar.  

 

Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotovili komuniciranje med naročnikom in vodjo 

projekta v slovenskem jeziku. 

 
 

Hkrati izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v kolikor bomo nastopali s kadrom, ki še niso vpisani v imenik 

Inženirske zbornice Slovenije, da bomo do podpisa pogodbe pridobili priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. 

 

Hkrati prilagamo fotokopijo potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije za odgovornega projektanta oziroma 

fotokopijo potrdila o članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež. 

 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 

  



Stran 30 od 52 

PRILOGA 17 
 
 
 

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

pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik 

namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel 

podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj 

ter rok izvedbe del ali dobave blaga.  

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložili račune 

oziroma situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.  

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je 

sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec 

ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložili izjavo, da smo poravnali vse nesporne 

obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma 

dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 17 namesto te izjave predloži podpisano in 

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

podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, 

ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev. 
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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 
 

Matična številka 
 

Davčna številka 
 

TRR 
 

Predmet del 

 

Količina del 

 

Vrednost del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec  
(v EUR brez DDV) 

 

Kraj izvedbe 
 

Rok izvedbe 
 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec 
oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil 
podizvajalec 

 

 
V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predložiti: 

 pogodbo, 

 izvajalčevo pooblastilo za neposredna plačila podizvajalcu  in 

 podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila. 

 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig podizvajalca) 
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PRILOGA 18 
 
 
 

 
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 
 
 
 
V primeru skupne 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. 

 

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni treba predložiti priloge 18, kot del razpisne dokumentacije. 
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FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
 

 
Ponudnik mora predložiti izpolnjene, žigosane in podpisane vzorce finančnih zavarovanj in originale (skladno z zahtevami). 
 
 
A. Garancija za resnost ponudbe 
Garancijo za resnost ponudbe, izdano od finančne institucije s sedežem v RS, v višini 3% (treh odstotkov) skupne ponudbene 
vrednosti brez DDV mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe. Minimalni rok veljavnosti garancije je do vključno 
02.08.2015. 

 
B. Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti  
Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od finančne institucije s sedežem v RS, v višini 10% 
(desetih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predložiti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh 
od podpisa pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2017. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, 
da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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PRILOGA 19 
 
 
 
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s 
podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil finančni instituciji. 
 
 

 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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GARANT 
 
 
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št.:………………….. 
 
    …………….. (v nadaljevanju: Garant) izjavlja, da je seznanjen:  
 da …………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) namerava predložiti svojo ponudbo na razpis, ki ga je dne …… objavil 

………….( v nadaljevanju: Upravičenec) za javno naročilo…………………. (v nadaljevanju: Razpis),  
 da je Naročnik garancije skladno s pogoji Razpisa dolžan Upravičencu predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v 

višini ...................................... EUR. 
 
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, plačal vsak znesek do najvišjega zneska 

……………………………………….EUR 
(z besedo……………………………..) 

 
 
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 
 
 
Kraj in datum  
       Podpisi 
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PRILOGA 20 
 
 
 
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati finančna institucija, ki bo izdala garancijo. Ponudnik se s 
podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil finančni instituciji. 
 
 

 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 



Stran 37 od 52 

GARANT 
 
 
GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO št.:………………….. 
 
    ……………….. (v nadaljevanju: GARANT) izjavlja, da je seznanjen:  
 da sta…………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) in……………………..……………(v nadaljevanju: Upravičenec) 

dne………………sklenila pogodbo ................................................., št. pogodbe ……………….. (v nadaljevanju: 
Pogodba), na podlagi katere se je Naročnik garancije zavezal ...................................... (v nadaljevanju: Osnovna 
obveznost) v vrednosti ......................... EUR: 

 da je Naročnik garancije skladno s Pogodbo dolžan Upravičencu predložiti bančno garancijo za dobro izpolnitev 
pogodbenih obveznosti v višini ....................... EUR. 

 
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, plačal 
vsak znesek do najvišjega zneska 
 

…………………………………….….EUR 
 (z besedo……………………………..) 

 
 
 
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. 
 
 
Kraj in datum  
       Podpisi 
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PRILOGA 21 
 

 
PONUDBA 
 
OZNAKA PONUDBE: _______________ 
 
Ponudbene vrednosti (v EUR): 
 

 

 

 

 
Rok plačila: __________________ dni (najmanj 60 koledarskih dni od dneva uradnega prejema računa). 
 
Veljavnost ponudbe: _________________ dni (najmanj 150 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb). 
 
Roki izdelave (v delovnih dnevih): 

Faza Vsebina faze Roki izdelave 

1 Izdelava idejnega projekta ______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

2 Izdelava poročila o vplivih na okolje ______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

3 Izdelava državnega prostorskega načrta  ______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

 
Skupni rok izdelave dokumentacije, vključno z vsemi 
dopolnitvami in spremembami v postopku DPN do 
izdelave končnih elaboratov DPN 

______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

 

Rok za izdelavo sprememb in dopolnitev gradiv v fazah postopka DPN (na osnovi pripomb recenzije, pripomb in predlogov v 

okviru seznanitve javnosti, pripomb drugih mnenj NUP, pripomb v fazi izdelave končnih elaboratov DPN itn.) je največ 15 

delovnih dni za posamezno fazo in posamezno gradivo. 

 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
 

        Gradivo Ponudbena cena 

        Izdelava vseh gradiv brez DDV EUR 

        DDV ____ % EUR 

        Skupna ponudbena cena z DDV EUR 

1.faza:  Izdelava idejnega projekta (IDP) EUR 

DDV ____% EUR 

Ponudbena cena z DDV EUR 

2.faza:  Izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO) EUR 

DDV ____% EUR 

Ponudbena cena z DDV EUR 

3.faza:  Izdelava državnega prostorskega načrta (DPN) EUR 

DDV ____% EUR 

Ponudbena cena z DDV EUR 
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PRILOGA 22 
 

 
OBSEG DELA STORITEV IN OSTALI POGOJI 
 
 
1. VSEBINA IN OBSEG DEL 

 
Predmet del je izdelava vseh gradiv za državni prostorski načrt (v nadaljevanju DPN) za prenosni plinovod R15/1 Pince – 
Lendava - Kidričevo v naslednjem obsegu: 

 idejni projekt  
 poročilo o vplivih na okolje in 
 državni prostorski načrt. 

 
Predmet obdelave je prenosni plinovod z oznako R15/1 Pince – Lendava - Kidričevo. Predvidena trasa plinovoda v skupni 
dolžini približno 73 km se prične na slovensko madžarski meji na območju Lendave in se zaključi na platoju obstoječe 
oziroma načrtovane razširitve kompresorske postaje Kidričevo. Trasa poteka po območju dvanajstih občin (Lendava, Velika 
Polana, Črenšovci, Razkrižje, Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Juršinci, Ptuj, Hajdina, Videm, Kidričevo). Točka navezave 
plinovoda na madžarski odsek plinovoda na državni meji bo predvidoma v bližini kraja Pince v občini Lendava. Trasa 
plinovoda je načrtovana tako, da je z namenom čim manjšega obremenjevanja okolja in prostora kar v največji meri 
upoštevano načelo združevanja infrastrukturnih objektov v skupne koridorje. 
 
Podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije in sestavni del te projektne naloge je naslednje gradivo: 

 predinvesticijska zasnova (izdelovalec IBE, d.d., št. projekta P4R15-B114/158, april 2010), 
 pobuda za pripravo DPN (izdelovalec Urbis d.o.o. Maribor, št. projekta 2012/DPN-044, december 2012).  

 
 
Gradivo, navedeno v predhodnem odstavku, je dostopno pri predstavniku naročnika, navedenem v razpisni dokumentaciji.  
 
V obsegu del izvajalca je izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo v postopku DPN in 
sicer:  

 idejni projekt (v nadaljevanju IDP), 
 poročilo o vplivih na okolje (v nadaljevanju PVO), 
 državni prostorski načrt (v nadaljevanju DPN). 

 
Izdelava navedenih gradiv vključuje izvedbo vseh spremljajočih storitev v postopku DPN z naslednjimi glavnimi aktivnostmi:  

 izdelava vseh gradiv (IDP, PVO in DPN) (pripravljenost za recenzijo), 
 dopolnitve in spremembe vseh gradiv na osnovi pripomb recenzije in izdelava predstavitvenih gradiv za javne 

razgrnitve in obravnave, 
 sodelovanje na javnih razgrnitvah in obravnavah v fazi javne razgrnitve osnutka DPN in PVO, 
 sodelovanje pri pripravi strokovnih stališč do pripomb in predlogov, danih v okviru seznanitve javnosti (javna 

razgrnitev, javne obravnave), 
 dopolnitve in spremembe vseh gradiv na osnovi stališč do pripomb in predlogov v fazi izdelave predloga DPN, 
 sodelovanje v fazi pridobivanja mnenj NUP in okoljevarstvenega soglasja (v nadaljevanju OVS), 
 izdelava končne verzije vseh gradiv po uskladitvi z drugimi mnenji NUP in pridobitvi OVS, 
 sodelovanje do sprejema uredbe na Vladi RS o DPN in izdelave ter predaje končnih gradiv,  
 dopolnitev oz. ustrezna delitev vsebine dosedaj izdelanih gradiv (prostorske, strokovne in okoljske podlage) na 

dva odseka za potrebe prilagoditve gradiva samemu postopku DPN. 
 
 
1. faza: Idejni projekt: 

 
Idejni projekt predstavlja strokovno podlago za izdelavo ostalih gradiv (DPN, PVO), ki so predmet tega razpisa. Izdelan mora 
biti z obliko in vsebino v skladu z Zakonom o graditvi objektov in njegovimi podzakonskimi akti, predvsem Pravilnikom o 
projektni dokumentaciji. Sestavni del idejnega projekta je tudi načrt krajinske arhitekture in geodetski načrt.  
 
Idejni projekt mora upoštevati specifičnost predmetnega objekta in mora obsegati vse njegove sestavne dele (plinovod z 
vsemi objekti na plinovodu – zaporne postaje, čistilne postaje, kompresorska postaja, navezave na obstoječi sistem itn.) ter 
vsebovati najmanj naslednje sestavine: 
 

 vodilna mapa: 
- splošni podatki o izdelovalcu, investitorju in objektu, 
- lokacijski podatki (popis zemljiških parcel, opis obstoječega in predvidenega stanja, popis varovanih 

območij in varovalnih pasov, grafični prikaz lege objekta na zemljišču, grafični prikaz priključkov na 
infrastrukturo, grafični prikaz značilnih prerezov, oblikovanje objekta in terena), 

- zbirno projektno poročilo - opis projekta s predvidenimi materiali, instalacijami in tehnološko opremo, ki 
služi objektu s tehničnimi ukrepi za varstvo okolja ter opis morebitnih predhodnih geoloških in 
geomehanskih raziskav, seizmoloških, meteoroloških, hidroloških in klimatskih pogojev lokacije ter 
rekapitulacijo ocene vseh stroškov gradnje, 
 

 načrti - idejni projekt mora vsebovati tiste načrte, ki so glede na namen gradbeno inženirskega objekta 
primerni, ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi in vsebuje najmanj naslednje: 
- načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture, sestavni del katerih je tudi izdelava dveh urbanistično 

krajinskih idejnih rešitev z zasnovo arhitekture objektov za načrtovano kompresorsko postajo na območju 
Vodic, ki jih morata izdelati različna izdelovalca ter izdelava ocene in primerjave teh rešitev z 
utemeljitvijo najustreznejše rešitve, 



Stran 40 od 52 

- načrt gradbenih konstrukcij, 
- načrt električnih instalacij in električne opreme, 
- načrt strojnih instalacij in strojne opreme, 
- načrt telekomunikacijskih inštalacij, 
- geodetski načrt s certifikatom. 

 
 
2. faza: Poročilo o vplivih na okolje 

 
Poročilo o vplivih na okolje predstavlja strokovno podlago za izdelavo državnega prostorskega načrta in gradivo za izvedbo 
presoje vplivov na okolje ter pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Izdelano mora biti z obliko in vsebino v skladu z: 

 zakonom o varstvu okolja in njegovimi podzakonskimi akti, Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega 
posega na okolje in načinu njegove priprave ter 

 zakonom o vodah in njegovimi podzakonskimi akti.  
 
V sklopu izdelave poročila o vplivih na okolje je potrebno izdelati tudi naslednje sestavne dele: 

 analiza posegov na kmetijska zemljišča in kmetijska gospodarstva,  
 inventarizacija habitatnih tipov, kvalifikacijskih vrst rastlin in živali za varovana območja za izbrano varianto 
 dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posega v naravo na varovana območja v skladu s 

Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, 
 vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja, 
 hidrološko hidravlična analiza - karte poplavne in erozijske nevarnosti ter določitve razredov poplavne in 

erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje, 
 analiza tveganja za onesnaženje vodovarstvenih območij v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev 

vodovarstvenega območja, vključno z revizijo. 
 
Plinovod glede na svoje karakteristike predstavlja poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje in 
pridobiti okoljevarstveno soglasje.   
 
Pri izdelavi gradiv mora izvajalec upoštevati podatke predhodnih arheoloških raziskav na območjih, kjer podatki ne 
omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline (po metodah 5–7 oziroma po metodah 8–13 na območjih registriranih 
arheoloških najdišč), ki jih v postopku priprave DPN zagotovi naročnik oz. ministrstvo, pristojno za kulturo. 
 
Poročilo o vplivih na okolje mora vključevati vse predpisane elemente in sicer: 

 podatki o nosilcu posega in predloženem poročilu (naziv in namen posega, nosilec posega, izdelovalec 
poročila, prostorski akt kot podlaga za umestitev posega v prostor); 

 vrsta in značilnosti posega - lokacija, velikost, zmogljivost ali obseg, druge prostorske in gradbene značilnosti, 
lastnosti, okoljske značilnosti v času gradnje ali izvedbe, uporabe, trajanja ali obratovanja in njegove 
ukinitve, prenehanja uporabe ali obratovanja, vključno z rabo/porabo naravnih virov, emisijami snovi in 
energije v okolje, tveganjem okoljskih nesreč in navedbo predpisov, ki veljajo za poseg ter referenčnih 
dokumentov, ki opredeljujejo najboljše razpoložljive tehnologije, 

 alternativne rešitve v zvezi s posegom in razloge za izbor predložene rešitve, 
 opis obstoječega stanja okolja - osnovne značilnosti, lokacija, območja s posebnim pravnim režimom, 

poseljenost in pogoji bivanja, obstoječa kakovost okolja (zrak in klimatske razmere, vonjave, tla, površinske 
in podzemne vode, obremenjenost s hrupom, odpadki, sevanjem, vibracijami, svetlobo in toploto, ekosistemi, 
rastlinstvo, živalstvo in njihovi habitati, krajina), 

 vplivi posega na okolje in zdravje ljudi v času gradnje ali izvedbe, uporabe, trajanja ali obratovanja in 
njegove ukinitve, prenehanja uporabe ali obratovanja, vključno z izhodišči in metodami ocenjevanja vplivov 
ter vplivi na  kakovost zraka in klimatske razmere, kakovost tal in njihovo uporabo, kakovost in količine 
površinskih in podzemnih voda, obremenjenost okolja s hrupom, obremenjenost okolja z odpadki, 
obremenjenost okolja s sevanjem, obremenjenost okolja s svetlobo, človeka in njegovo zdravje, ekosisteme, 
rastlinstvo in živalstvo ter njihove habitate, človekovo nepremično premoženje, kulturno dediščino, kakovost 
krajine ter njen značaj, spremembe v celotni in skupni obremenitvi okolja, okolje na območju sosednjih 
držav, 

 ukrepi za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega v času gradnje ali izvedbe, uporabe, 
trajanja ali obratovanja in njegove ukinitve, prenehanja uporabe ali obratovanja, 

 opis območja, na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje 
ljudi v času gradnje ali izvedbe, uporabe, trajanja ali obratovanja in njegove ukinitve, prenehanja uporabe ali 
obratovanja, 

 sklepni del (viri podatkov in informacij, opozorila), 
 poljudni povzetek poročila, razumljiv širši javnosti, 
 grafične priloge ali druge priloge po potrebi, vključno s prikazom območja, na katerem poseg povzroča 

obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi. 
 
Izdelati je treba tudi dodatek k PVO za varovana območja, ki mora vsebovati vse zahtevane elemente v skladu s Pravilnikom 
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja: 

 ime in kratek opis posega , 
 podatki o nameravanem posegu (celoten prostor ali območje posega; določitve namenske rabe prostora, njen 

obseg in usmeritve, razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh 
načrtovanih posegov v naravo; velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo, 
predvideno obdobje izvajanja posega; potrebe po naravnih virih; predvidene emisije, odpadki in ravnanja z 
njimi), 

 podatki o varovanem območju (varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni 
vrednosti območja; prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na katerih je 
zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni 
režim; povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih, podatki o pridobitvi 
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naravovarstvenih smernic oziroma strokovnih podlagah, prikaz območij dejanske rabe prostora; vrste in 
habitatni tipi za katere je Natura območje določeno, vključno s podatki iz osnovne podatkovne zbirke – SDF; 
načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih; opis obstoječega izhodiščnega stanja območja 
posega; ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju posega; podatki o sezonskih vplivih in vplivih 
naravnih motenj na ključne habitate ali vrste na območju), 

 podatki o ugotovljenih vplivih in njihovi presoji (opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov načrtovanega 
posega v naravo na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, 
vključno s kumulativnimi vplivi; ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba preverjenih 
rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve; razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo 
ustreznih omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa, določitev časovnega okvirja 
izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih 
omilitvenih ukrepov; navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za ohranjanje narave, ki lahko 
vpliva na bodoče stanje območja), 

 navedba o virih podatkov oziroma načinu njihove pridobitve in uporabljenih metodah napovedovanja vpliva in 
presoj, 

 navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih poročila, 
 priloge. 

 
Hidrološko hidravlična študija 
 
Namen projekta je izdelati strokovno hidrološko-hidrotehnično podlago, na osnovi katere bo mogoče sprejeti odločitev ali 
umestitev in gradnja izbrane variante trase predmetnega prenosnega plinovoda vplivata na spremembo stanja poplavne 
ogroženosti območja.  
 
V sklopu naloge je treba predvideti ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti, ki bi jo lahko povzročila gradnja plinovoda ter 
ukrepe za zagotavljanje varnosti plinovoda pred poplavami. Za potek trase plinovoda je tako treba s stališča poplavne 
nevarnosti oceniti eventualni vpliv na načrtovani plinovod glede obsega (velikosti) območja poplav na predvideni trasi. 
 
Tako je treba na osnovi hidrološko-hidrotehnične podlage: 

 določiti odseke načrtovane trase plinovoda, ki potekajo na poplavnih območjih,  
 predvideti vpliv načrtovane trase plinovoda na stanje poplavne nevarnosti, kjer bo načrtovani plinovod potekal 

oziroma prečkal poplavna območja posameznih vodotokov, 
 izdelati karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje, 
 izdelati karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za načrtovano stanje in  
 izdelati karte erozijske nevarnosti in razredov erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje. 

 
Poleg tega mora hidrološko-hidrotehnična podlaga na osnovi hidravličnih izračunov in določenih poplavnih in erozijskih 
razmer podati tudi strokovna izhodišča za zavarovanje vodotokov tako način kot območje na lokacijah prečkanja s 
plinovodom. Posebna pozornost mora biti namenjena odsekom, kjer načrtovana trasa plinovoda poteka v neposredni bližini 
struge vodotoka. 
 
Na poplavnih območjih, kjer se pričakuje razred srednje ali velike erozijske nevarnosti, je treba prav tako opisati ustrezne 
protierozijske ukrepe. 
 
Na območjih, kjer bi posegi z gradnjo plinovoda povečali poplavno in erozijsko nevarnost, je treba opredeliti omilitvene 
ukrepe kot nadomestilo za nastalo večjo nevarnost. 
 
V obsegu del izvajalca je tudi vsa potrebna predhodna priprava geodetskih podatkov in hidroloških izhodišč, kar predstavlja 
osnovo za izdelavo hidrološko – hidravlične analize. 
 
Geodetski podatki obsegajo vse podlage, potrebne za izdelavo študije, tako prečne-pretočne prereze vodotokov, LIDAR 
posnetke konfiguracije terena v potrebni natančnosti itn. 
 
 
Hidrološka izhodišča 
 
Izdelovalec hidrološko–hidravlične analize zbere razpoložljive hidrološke podatke, merodajne za izvedbo projekta. Glede na 
izvor teh podatkov in na osnovi presoje jih je treba novelirati. Za vodotoke, kjer teh hidroloških podatkov ni na voljo, jih je 
treba določiti. Izdelati je treba pregledni hidrološki elaborat, ki vsebuje: 

 pregledno situacijo z označenimi prispevnimi območji posameznih vodotokov, 
 tabelarični pregled vodotokov, ki jih prečka oz. poteka vzporedno s plinovodom s podatki o velikosti 

prispevnega območja, karakterističnimi pretoki Q10, Q100 in Q500, 
 določitev visokovodnih valov obravnavanih vodotokov za Q10, Q100 in Q500 (po Uredbi). 

 
 
Hidravlična analiza 
 
Osnova za hidravlično analizo so računi gladin visokih vod karakterističnih pretokov Q10, Q100 in Q500 za vodotoke. 
 
Za hidravlično analizo na poplavnih območjih obstoječega stanja in vpliva načrtovanih posegov na območja ogrožena s 
poplavami so potrebne naslednje faze obdelave: 

 okvirni pregled prečkanj plinovoda z vodotoki in določitev načina izvedbe hidravličnih računov glede uporabe 
eno ali dvo-dimenzijskega računa gladin,  

 hidravlično modeliranje obstoječega stanja terenskih razmer, ki se izvaja z uporabo kombinacij 1D in 2D 
modelov kot osnova pri dvo-dimenzijskih računih gladin oz. 1D modeliranje pri eno-dimenzijskih računih, 
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 hidravlično modeliranje bodočega stanja v primeru posegov, ki bi vplivali na odtočni režim vodotokov oz. na 
poplavne razmere,  

 računi gladin za določene visoke vode Q10, Q100 in Q500, 
 na podlagi računov gladin za Q100 določiti hitrost poplavnih vod na poplavnih območjih, kot izhodiščni 

parameter za določitev erozijske nevarnosti. 
 

Na osnovi hidravlične analize in upoštevaje Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07) se 
izdela: 

 karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje, 
 karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za načrtovano stanje, 
 karte erozijske nevarnosti in karte razredov erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje. 

 
Na splošno je treba v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08, 77/11) izdelati naslednje 
grafične priloge v ustreznem merilu: 

 Pregledna situacija 
 Karta poplavne nevarnosti za sedanje stanje – globine 
 Karta poplavne nevarnosti za sedanje stanje - globina × hitrost 
 Karta erozijske nevarnosti za sedanje stanje 
 Karta razredov poplavne nevarnosti za sedanje stanje 
 Karta razredov erozijske nevarnosti za sedanje stanje 
 Karta poplavne nevarnosti za prihodnje stanje – globine 
 Karta poplavne nevarnosti za prihodnje stanje - globina × hitrost 
 Karta erozijske nevarnosti za prihodnje stanje 
 Karta razredov poplavne nevarnosti za prihodnje stanje 
 Karta razredov erozijske nevarnosti za prihodnje stanje 

 
Pri izdelavi hidrološko-hidravlične analize je treba izdelati tiste karte, ki prikazujejo dejanske poplavne in erozijske razmere 
sedanjega stanja. Poplavne karte bodočega stanja pa se izdela le v primerih, ko se z gradnjo plinovoda pričakujejo 
spremenjene poplavne oziroma erozijske razmere. 
 
Na osnovi hidravlične analize in določenih poplavnih in erozijskih razmer je treba opisati zavarovanja pretočnih prerezov 
vodotokov, tako način kot območje pri posameznih prečkanjih. Posebna pozornost zavarovanju mora biti namenjena na 
odsekih, kjer načrtovana trasa plinovoda poteka v neposredni bližini vodotoka. 
 
 
 
3. faza: Državni prostorski načrt 

 
Vsebina, oblika in način priprave DPN mora biti v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor (v nadaljevanju ZUPUDPP) in njegovimi podzakonskimi predpisi, predvsem Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave državnega prostorskega načrta, kakor tudi navodili ter priporočili ministrstva, pristojnega za prostor za pripravo DPN 
in vso ostalo veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in pravili stroke. 
 
Državni prostorski načrt mora vključevati vse predpisane elemente in sicer: 

 prikaz in opis območja načrta  
 prikaz in opis umestitve načrtovane prostorske ureditve v prostor, 
 prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 
 prostorski izvedbeni pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega 

javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, 
 prostorski izvedbeni pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in 

naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, 

 merila in pogoji za parcelacijo, 
 etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
 drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta in 
 vsebovati tekstualni in grafični del ter predpisane priloge. 

 
 
2. ZAHTEVE ZA IZDELAVO GRADIVA 
 
Izvajalec je za izdelavo gradiv dolžan zagotoviti sodelovanje usposobljene interdisciplinarne skupine strokovnjakov z vseh za 
načrtovano prostorsko ureditev pomembnih področij, ki jo vodi prostorski načrtovalec v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje 
prostora. Gradiva izdelujejo strokovnjaki, ki po svoji strokovni izobrazbi in pooblastilih ustrezajo vrsti in vsebini strokovnih 
podlag. 
 
Izvajalec je v postopku DPN dolžan aktivno sodelovati tudi z izdelovalci morebitnih ostalih gradiv in jim nuditi vso ustrezno 
tehnično in strokovno podporo s področja svojega dela po predmetnem naročilu ter s ciljem izdelave kvalitetne skupne 
študije variant svoje gradivo po potrebi z ažurno medsebojno izmenjavo podatkov in rednimi usklajevalnimi sestanki ustrezno 
dopolnjevati ter spreminjati. 
 
Izvedbo posameznih aktivnosti in izdelavo posameznih v predhodnih točkah navedenih elaboratov in/oz. ostalih gradiv bo 
izvajalec v skladu z načeli terminskega načrtovanja vseskozi prilagajal poteku postopka DPN, tako da bo skupni čas postopka 
čim krajši (vzporedna izvedba posameznih aktivnosti in vzporedna izdelava gradiv, pravočasen začetek in izdelava gradiv 
itn.).  
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Pri izvedbi predmetnih storitev mora izvajalec upoštevati zakonodajo (vključno z vsemi spremembami, dopolnitvami in 
podzakonskimi predpisi), veljavno v času izvedbe del, predvsem pa naslednje predpise in dokumentacijo: 
 

 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. list RS št. 80/10, 106/10), 
 Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09), 
 Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09), 
 Zakon o ohranjanju narave (Ur. list RS št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04), 
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11), 
 Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 57/08), 
 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS 106/11), 
 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar 

ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Ur. list RS 12/10), 
 Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. list RS št. 40/04), 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/08), 
 Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list RS, št. 78/06, 

72/07, 32/09, 95/11), 
 Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 

list RS, št. 73/05), 
 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. list RS, 

št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11), 
 Uredba o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000 (Ur. list RS, št 49/04, 110/04, 59/07, 43/08), 
 Standard SIST EN 1594 ter v njem navedene standarde, 
 zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, 
 predpise s področja protieksplozijske zaščite,   
 interne standarde naročnika: Tehnične zahteve za merilno regulacijske postaje, Tehnične smernice za 

plinovode in Tehnične specifikacije, 
 vso ostalo veljavno zakonodajo, tehnične predpise, standarde in pravila stroke, kakor tudi ostale predpise, 

navedene v razpisni dokumentaciji ali projektni nalogi. 
 

Pri izdelavi dokumentacije mora izvajalec upoštevati naslednje splošne in posebne pogoje: 

 izvrši ponujena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, 
 v celoti prevzame vso odgovornost za prevzeti posel, 
 upošteva morebitne spremembe, dopolnitve in posebne zahteve naročnika, ki bi nastale v toku izdelave 

projekta, 
 naročnika redno pisno obvešča o napredovanju del, še posebno o dogodkih ali situacijah, ki bi lahko kakorkoli 

vplivale na izvedbo dogovorjenih del, 
 v primeru nejasnosti je od naročnika dolžan pravočasno zahtevati pojasnila oziroma ga opozoriti na morebitne 

pomanjkljivosti njegovih strokovnih podlag, 
 upošteva vse smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora v postopku priprave DPN in ustrezno izdela 

popravke dokumentacije, 
 aktivno sodeluje z vsemi udeleženci v postopku izdelave DPN in projektne dokumentacije (naročnik,  

ministrstva in njihovi organi, izdelovalci ostalih gradiv v postopku DPN, upravni organi, nosilci urejanja 
prostora, upravljavci vodotokov, prometnic in ostalih komunalnih ter energetskih infrastrukturnih objektov, 
lokalne skupnosti, ostale organizacije itn.) in se udeležuje vseh potrebnih usklajevalnih sestankov, razgrnitev, 
predstavitev, obravnav, prostorskih konferenc ipd., 

 aktivno sodeluje v postopku celovite presoje vplivov na okolje v postopku DPN do pridobitve dokončnega 
pozitivnega mnenja na okoljsko poročilo, 

 preveri in upošteva vsa predhodno izdelana gradiva in strokovne podlage, vključno s projektno dokumentacijo, 
po kateri so bili zgrajeni obstoječi plinovodni objekti, 

 varuje poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in upošteva določila pogodbe za izdelavo naloge. 
 
Število izvodov dokumentacije  
 
V obsegu del izvajalca so vsa gradiva (v papirnati in/oz. v digitalni obliki), izdelana v ustreznem številu izvodov, ki je 
naročniku potreben za izdelavo drugih gradiv v postopku DPN (elaborat DPN, poročilo o vplivih na okolje) in za njegov arhiv 
oz. arhiv pristojnega ministrstva. Pri tem bo upošteval posebnosti in obseg predmetnega plinovodnega objekta (dolžina 
objekta, število lokalnih skupnosti, število nosilcev urejanja prostora itn.), kar pomeni najmanj po 15 izvodov gradiv v 
papirnati in/oz. digitalni obliki (na CD-ju). Število in oblika izvodov posamezne faze bosta točneje dogovorjena naknadno v 
postopku DPN.  
 
Digitalna oblika gradiv se pripravi v obliki in na način, ki ga določajo navodila pristojnega ministrstva za postopek priprave 
DPN. Za potrebe izdelave ostalih gradiv v postopku DPN (elaborat DPN, poročilo o vplivih na okolje itn.), ki so v obsegu del 
ostalih izvajalcev, mora biti digitalna oblika gradiv takšna, da je možno spreminjanje in dopolnjevanje (»odprti formati«). 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo obseg dela storitev in ostale pogoje. 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 23 
 
 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: 
 
– da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; 
– da smo ob izdelavi ponudbe 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, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, 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 ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; 
– da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave 
 
za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za "Izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R15/1 
Pince – Lendava - Kidričevo", št. P/JN/01/2015/TP-RS in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo 
svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. 
 
 

 
 
 
 
 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 24 
 
 
 
IZJAVA - TEHNOLOŠKA SHEMA 
 
 
 
Ponudnik mora žigosati in podpisati izjavo o seznanitvi s tehnološko shemo. Tehnološka shema je na voljo na sedežu 
naročnika po predhodnem dogovoru s predstavnikom Razvojne službe, tel. +386 1 5820 632. Pri prevzemu bo moral ponudnik 
predložiti pooblastilo za dvig dokumentacije in podpisati ustrezno izjavo. 
 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo seznanjeni s tehnološko shemo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 25 
 
 
 
 

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in žigosati vse 
strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe! 
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NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan 
Eberlinc, univ.dipl.inž.str. in namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon. 
- matična številka : 1954288000 
- ID številka za DDV : SI31378285 
v nadaljnjem besedilu »naročnik« 
 
in 
 
IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________ 
- matična številka : __________ 
- ID številka za DDV : ___________ 
v nadaljnjem besedilu »izvajalec« 
 
skleneta naslednjo 

POGODBO 
št. TP/RS/___/2015 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za 
za načrtovani prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava - Kidričevo, št. P/JN/01/2015/TP-RS, v katerem je naročnik izbral 
izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 
________________ ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ___________________ z dne ________________ in zapisnika pogajanj 
z dne ________________. 
 

2. člen 
 
Predmet naročila je izdelava gradiv za načrtovani prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava - Kidričevo. 
 
Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. ___________________ z dne ________________ in zapisnika pogajanj z 
dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe. 
 
Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. ___________________ z dne 
________________ in v zapisniku pogajanj z dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe. 
 
 

3. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, 
skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z 
vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe, 

 sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo 
prevzetih obveznosti, 

 varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih 
podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, 

 v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe 
predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi 
podizvajalci, 

 sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v 
obojestransko zadovoljstvo. 
 

Naročnik se obvezuje, da bo: 
 sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, 
 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev. 

 
Splošno: 

 morebitne spremembe dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev se  pogodbeni 
stranki lahko dogovorita le pisno, 

 Izvajalec prevzema odgovornost za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi dokumentacije, ki bi bile 
ugotovljene naknadno po prevzemu dokumentacije, 

 izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi napak in pomanjkljivosti v izdelavi dokumentacije ali kot 
posledica le teh. 
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4. člen 
 

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer: 
 izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 
 izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta 

blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del 
ali dobave blaga, 

 izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, 

 izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom 
(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe, 

 izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z 
novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu 
podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav 
neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 
 

5. člen 
 
V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 
69/2011) 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. 
6. člen 

 
Pogodbena vrednost del predmeta te pogodbe je določena na podlagi ponudbe št. _____________ z dne ____________ in 
zapisnika pogajanj z dne ____________. Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del 
po tej pogodbi:  
 

Gradivo Vrednost 

     1. faza: Izdelava idejnega projekta (IDP) _____________________ EUR 

     2. faza: Izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO) _____________________ EUR 

     3. faza: Izdelava državnega prostorskega načrta (DPN) _____________________ EUR 

Skupaj izdelava vseh gradiv _____________________ EUR 

z besedo : _________________________________________ evrov 00/100 
 

 
V ceni ni upoštevan davek na dodano vrednost in ga bo naročnik plačal posebej. 
 
Pogodbena cena je fiksna. 
 

7. člen 
 
Naročnik bo storitve, ki so predmet pogodbe, plačeval na osnovi računov, ki jih bo izvajalec izstavil po dokončanju del 
posameznih gradiv in posamezne faze in sicer: 

Izdelava idejnega projekta (IDP): 
 račun v višini 25 % pogodbene vrednosti idejnega projekta po izdelavi in predaji osnutka idejnega projekta 

naročniku, 
 račun v višini 25 % pogodbene vrednosti idejnega projekta po izdelavi in predaji dopolnitve idejnega projekta 

naročniku na osnovi njegovih pripomb, 
 račun v višini 50 % pogodbene vrednosti idejnega projekta po izdelavi in predaji končnih izvodov idejnega projekta 

naročniku. 
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Izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO): 
 račun v višini 25 % pogodbene vrednosti okoljskih strokovnih podlag po izdelavi in predaji osnutka okoljskih 

strokovnih podlag, 
 račun v višini 25 % pogodbene vrednosti okoljskih strokovnih podlag po izdelavi in predaji dopolnitev okoljskih 

strokovnih podlag naročniku na osnovi njegovih pripomb, 
 račun v višini 50 % pogodbene vrednosti okoljskih strokovnih podlag po izdelavi in predaji končnih izvodov okoljskih 

strokovnih podlag naročniku. 
 

Izdelava državnega prostorskega načrta (DPN): 
 račun v višini 25 % pogodbene vrednosti državnega prostorskega načrta po izdelavi in predaji osnutka državnega 

prostorskega načrta, 
 račun v višini 25 % pogodbene vrednosti državnega prostorskega načrta po izdelavi in predaji dopolnitev državnega 

prostorskega načrta naročniku na osnovi njegovih pripomb, 
 račun v višini 50 % pogodbene vrednosti državnega prostorskega načrta po izdelavi in predaji končnih izvodov 

državnega prostorskega načrta naročniku. 
 
Naročnik si pridržuje pravico pisno prekiniti pogodbo brez odškodninske odgovornosti in sicer po dokončanju dela 
posameznega gradiva in posamezne faze, opredeljenega v 2. odstavku, 3. odstavku in 4. odstavku tega člena, s 30 dnevnim 
odpovednim rokom, s čimer se izvajalec izrecno strinja, kar potrjuje s podpisom te pogodbe. 
 
Pogoj za izstavitev vseh računov je predaja gradiv v dogovorjeni obliki in številu izvodov ter potrditev ustreznosti gradiv 
posamezne faze in gotovosti posameznih faz s strani odgovornega predstavnika naročnika.  
 
Naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku ____ dni po prejemu posameznega računa na transakcijski račun izvajalca št. 
_______________________, odprtega pri banki ____________________________.  
 
Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za 
sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne 
prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.  
 

8. člen 
 
Pogodbeni roki za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, začnejo teči z dnem podpisa pogodbe.  
 
Roki za izdelavo posameznih gradiv so naslednji: 
 

Faza Vsebina faze Roki izdelave 

1 Izdelava idejnega projekta ______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

2 Izdelava poročila o vplivih na okolje ______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

3 Izdelava državnega prostorskega načrta  ______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

 
Skupni rok izdelave dokumentacije, vključno z vsemi 
dopolnitvami in spremembami v postopku DPN do 
izdelave končnih elaboratov DPN 

______ dni, vendar ne več kot 780 delovnih dni 

 
Rok za izdelavo sprememb in dopolnitev gradiv v fazah postopka DPN (na osnovi pripomb recenzije, pripomb in predlogov v 
okviru seznanitve javnosti, pripomb drugih mnenj NUP, pripomb v fazi izdelave končnih elaboratov DPN itn.) je največ 15 
delovnih dni za posamezno fazo in posamezno gradivo. 
 

9. člen 
 
Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na rok iz 8. člena, bo naročniku plačal za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v 
višini 0,5% od pogodbene vrednosti, vendar največ 15% pogodbene vrednosti. 
 

10. člen 
 
Izvajalec se zavezuje izročiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano od finančne institucije 
s sedežem v RS, v višini 10% (desetih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od 
podpisa pogodbe. Veljavnost garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2017. 
 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo in kvaliteta, mora izvajalec predložiti v roku 3 (treh) dni od 
podpisa dodatka k tej pogodbi novo bančno garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka, 
oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 
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11. člen 
 
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. 97/2007). 
 
Pogodbena stranka, na strani katere 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 se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma. 
 

12. člen 
 

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na 
področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. 
 

13. člen 
 
Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g. Rok Vozel, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki 
zadevajo izvedbo storitev po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas 
trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. 
 
Izvajalčev odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g./ga. ________________________________, ki je pooblaščen-a, da 
zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvedbo storitev po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno 
sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. 
 
Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dneh po nastali 
spremembi. 

14. člen 
 
Vsa dokumentacija, ki jo izvajalec izroči naročniku na podlagi te pogodbe in jo naročnik plača, postane last naročnika. Vse 
matrice in originalna dokumentacija ostanejo pri izvajalcu. 

 
15. člen 

 
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe 
prenesejo na njegove pravne naslednike. 
 

16. člen 
 
Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je 
pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb 
pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). 
 

17. 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 podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predložitvijo 
bančne garancije v skladu z 10. členom te pogodbe. 
 
Začetek del je takoj po podpisu pogodbe. Pogodba je veljavna do dne sprejema Uredbe na Vladi RS o državnem prostorskem 
načrtu in izdelave ter predaje končnih izvodov elaboratov DPN.  
 
V _______________, dne _______________               V Ljubljani, dne _________________ 
 
 
IZVAJALEC:       NAROČNIK:    
_______________________      PLINOVODI d.o.o.                                        
 
Direktor:        Glavni direktor:                                                                   
_______________________      Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str. 
   

Namestnica glavnega direktorja:                                                    
        mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.   
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 PRILOGA 26 
 
 
OBRAZEC PRIJAVE 

 
 
OPOMBA: obrazec na naslednji strani je treba izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je 
ponudba! 

 



Stran 52 od 52 

 
POŠILJATELJ: 
 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
 
--------------------- 

  

 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše vložišče) 

  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(naročnik) 

  NE ODPIRAJ – PONUDBA 

 

IZDELAVA GRADIV ZA NAČRTOVANI PRENOSNI PLINOVOD R15/1 PINCE – LENDAVA - KIDRIČEVO 
ŠT. P/JN/01/2015/TP-RS 

 


