
 
                     
 
Zap. št.: ……../2007 
Datum: 30.10.2007 
 
 
Predmet javnega naročila:  
 

»Rušitvena, gradbeno obrtniška dela, instalacijska  in zaključna dela 
na 

GLEDALIŠČU IN REZIDENČNEM CENTRU MINI TEATER V LJUBLJANI » 
 
 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 

 
v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih in sicer: 
 
 
 

1. Povabilo k oddaji ponudbe  
2. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 
3. Ponudba  
4. Vzorec pogodbe 
5. Predračun s specifikacijo del  
6. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe. 
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MINI TEATER 
 
 
št.: EEA-1-10./2007 
Datum: 30.10. 2007 
 
 
 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
 
 
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.  
 
Odškodnina za dvig dokumentacije: 500 EUR, vplačilo na TRR naročnika št.  
SI56 0201 1025 6514 186 pri NLB d.d., Ljubljana. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je: g. Jože Murkovič 

 tel.:  01 43 03 143  
 faks: 01 43 43 620 
 e-pošta:  joze.murkovic@mini-teater.si 

  
 
 
Ponudbo je treba oddati najkasneje do 06.12. 2007 do 12.00 ure. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 06.12. 2007 ob 13.00 uri na Ljubljanskem gradu, v 
dvorani Mini teater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Žig Odgovorna oseba naročnika: 

            Robert Waltl 
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NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 

1. člen 
 

Naročnik : Mini teater  
 
Predmet javnega naročila so rušitvena,  gradbena, gradbeno  obrtniška, instalacijska dela in 
zaključna dela na gledališču in rezidenčnem centru Mini teater v Ljubljani in sicer: 
 

1. sklop: rušitvena dela 
2. sklop: gradbena dela 1. faza 
3. sklop: gradbena dela 2. faza 
4. sklop: gradbeno obrtniška in instalacijska dela  
5. sklop: nabava in instalacija notranje opreme, z izjemo specifične gledališke opreme 
 
 

2. člen 
 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko odda le enotno 
ponudbo za vse  sklope.  
 
 
 

3. člen 
 

Ponudnik mora za pravilnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 

- izpolnjen obrazec ponudbe, 
- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo 

javnega naročila in izpiske iz javnih evidenc, 
- izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc, 
- izjavo za odpravo računskih napak 
- potrdila bank o ne-blokadi transakcijskega računa (BON obrazci) 
- izjavo o plačilnem roku 
- izjavo o referencah  
- izpolnjen obrazec predračuna oziroma izpolnjen obrazec popisa del s cenami, 

po posameznih postavkah, 
- izjavo o izbiri koordinatorja zdravja in varnosti pri delu 
- seznam podizvajalcev 
- finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe 

brez DDV 
- izpolnjen vzorec pogodbe. 
 

 
 

4. člen 
 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po faksu ali po 
elektronski pošti   od kontaktne osebe navedene v navodilih za pripravo ponudbe. Zahteve 
za dodatna pojasnila mora naročnik prejeti najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. 
 
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z oddajo ponudbe.  
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5. člen 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudbe lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije ter pojasnila bo naročnik podal najkasneje 
6 dni pred rokom za oddajo ponudb. Kontaktna oseba naročnika je g. Jože Murkovič, faks št. 
01  43 43 620 oziroma e-mail naslov za dodatna pojasnila joze.murkovic@mini-teater.si. 
 
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni 
obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudbe, da bo ponudniku omogočil 
upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti 
naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo ponudbe. 
 
 

6. člen 
 

Dokumentacija se predloži osebno ali po pošti na naslov naročnika Štihova 6, Ljubljana, 
do roka za oddajo ponudb – ponudbe morajo do naročnika prispeti do roka za oddajo 
ponudb.  
 
 

7. člen 
 

Ponudnik mora ponuditi vsa dela po tehničnih specifikacijah naročnika oziroma popisu del, 
odstopanja so dovoljena samo, če je tako predvideno v tehničnih specifikacijah, sicer bo 
naročnik štel, da je ponudnik dal ponudbo ki je v celoti skladna s tehničnimi specifikacijami 
oziroma popisom del.  
 

8. člen 
 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja naslednjih 
pogojev: 
 
 
A. OSNOVNA SPOSOBNOST: 
      
1. Da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) niso bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2, 
 
dokazilo: izjava ponudnika in  izpiski iz uradnih evidenc (priloga navodil ponudnikom). 
 
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja 
ponudnika, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem 
koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 
 
dokazilo: izjava ponudnika in izpisek iz uradnih evidenc (priloga navodil ponudnikom). 
 
3. Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja, 
 
dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom). 
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B. POKLICNA SPOSOBNOST: 
 
4. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register, 
 
dokazilo: izjava ponudnika in izpiski iz uradnih evidenc (priloga navodil ponudnikom) 
 
5. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 
imajo svoj sedež, opravljali storitev, 
 
dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom) 
 
 
C. EKONOMSKA in FINANČNA SPOSOBNOST: 
 
 
6. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega 
transakcijskega računa, 
 
dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel 
blokiranega transakcijskega računa (BON 1/P oz. BON 1/SP)  . Če ima gospodarski subjekt 
odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov  
 
7. Da nudi najmanj 90-dnevni plačilni rok od dne uradnega prejema posamezne fakture.  
 
dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom). 
 
8. Brezpogojno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10% skupne vrednosti  
ponudbe brez DDV, z veljavnostjo vključno naslednji dan delovni dan po datumu veljavnosti  
ponudbe.   
 
dokazilo: originalna brezpogojna bančna garancija, po priloženem vzorcu.   
 
 
D. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 
 
9. Da ima ponudnik v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni 
list RS, št. 102/04) veljavno zavarovalno polico s katero zavaruje svojo odgovornost za 
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove 
dejavnosti, 
 
dokazilo: kopija veljavne zavarovalne police za opravljanje dejavnosti, ki je predmet  
javnega naročila (GOI dela), 
 
10. Da ima ponudnik zaposlene odgovorne vodje del, ki izpolnjujejo zahtevam 77. člena 
Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04), 
 
dokazilo: izjava ponudnika (priloga navodil ponudnikom) z navedenimi odgovornimi vodji 
del, da izpolnjujejo zahtevam 77. člena  ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04), 
 
11. Da bo ponudnik ponudbena dela opravil s podizvajalci, ki jih je navedel in priložil k izjavi. 
Ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalci predložijo lastno izjavo, da bodo ponudbena dela 
opravili brez podizvajalcev. 
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dokazilo: Izjava ponudnika s seznamom podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik opravil 
ponudbena dela. Na seznamu morajo biti navedena dela, ki jih bo posamezni podizvajalec 
opravil. Če ponudnik nastopa sam pa lastno izjavo, da bo ponudbena dela opravil brez 
podizvajalcev. 
 
12. Da ponudnik zagotavlja izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v 
izvajalni fazi projekta. 
 
dokazilo: Izjava ponudnika, da ima za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje 
pri delu pooblaščenega navedenega izvajalca. 
 
13. Da je ponudnik  izvedel vsaj dva posla (gradbena dela) v vrednosti kot je ponudbena 
vrednost  za katero daje ponudbo, ob upoštevanju pogojev spomeniškega varstva. 
 
dokazilo: Izjava in seznam referenc na priloženem obrazcu (priloga navodil ponudnikom). 
 
  

9. člen 
 

Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 
dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, 
vendar morajo biti overjeni, kot kopija  originala. 
 

10. člen 
 

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih  s klavzulo »ključ v roke«. Končna 
cena mora vsebovati vse stroške,  popuste in rabate. Ponudnik mora DDV prikazati posebej. 
 
Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pri tem bodo 
upoštevana naslednja merila in ponderji: najnižja cena -50%; časovna usklajenost izvajanja 
in zaključka del s časovnimi pogoji financiranja finančnega mehanizma EGP in norveškega 
finančnega mehanizma-40% in reference na področju spomeniškega varstva-10%. Pri merilu 
najnižje cene bodo upoštevani morebitni popusti na ponudbeno ceno. 
 

11. člen 
 

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne. V primeru računskih napak ponudnik soglaša, 
da naročnik napake odpravi na način, da za pravilno vzame osnovo in ustrezno popravi 
seštevek, zmnožek, itn. Ponudnik predloži izjavo v kateri soglaša, da v primeru računske 
napake naročnik računsko napako odpravi tako, da za pravilno vzame osnovo in ustrezno 
popravi seštevek, zmnožek, itn.  
 

12. člen 
 
Ponudnik bo moral skladno z določili pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih del in za izvedbo garancijskih obveznosti (bančni garanciji, po 
priloženem vzorcu), oboje v višini 10% od vrednosti posla brez DDV (prvo s trajanjem 30 
mesecev, drugo s trajanjem 2 meseca dlje od splošnega garancijskega roka navedenega v 
pogodbi, pri čemer lahko garancijo letno obnavlja, če vsaj 15 dni pred iztekom garancije 
predloži novo v enaki vrednosti.  
 
 

13. člen 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge.  
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene 
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
 

14. člen 
 
Ponudba mora veljati 90 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb, kar ponudnik 
potrdi s podpisom ponudbe. 
 
 
 
 
 
Žig                 Odgovorna oseba naročnika: 

              Robert Waltl 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 

 
PONUDBA in PREDRAČUN št._______________ 

 
 
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z 
navodili za izdelavo ponudbe po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 
 
01.  Podatki o ponudniku: 
 
Firma oziroma ime: 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Identifikacijska številka za DDV: 
 
Številka transakcijskega računa: 
 
Matična številka: 
 
Naslov: 
 
Številka telefona: 
 
Številka telefaxa: 
 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
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02.  Predračun:  
 

1. sklop: rušitvena dela 
2.  

 
Vrednost brez DDV:                 € 

                     DDV:               € 
Vrednost z DDV:                      € 

 
2. sklop: gradbena dela 1. faza 

 
 

Vrednost brez DDV:               € 
                     DDV:              € 

Vrednost z DDV:                    € 
 

3. sklop gradbena dela 2. faza 
 
 

Vrednost brez DDV:               € 
                     DDV:              € 

Vrednost z DDV:                    € 
 

     4. sklop: gradbeno obrtniška in instalacijska dela  
 
 

Vrednost brez DDV:               € 
                     DDV:              € 

Vrednost z DDV:                    € 
 

 
     5. sklop: nabava in instalacija notranje opreme z izjemo specifične gledališke 
opreme 

 
 

 
Vrednost brez DDV:               € 
                     DDV:              € 

Vrednost z DDV:                    € 
V primeru, da bi bili izbrani  priznamo popust tako, da znaša popust na ceno brez DDV : 
………… %. 
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 

IZJAVA 
 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev  iz  8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in 
sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije. 
 
Izjavljamo,  
 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. 
odstavku 42. člena ZJN-2. 
 
2. Da proti nam kot ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili 
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju  in da ni bil proti nam uveden 
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v  kateri 
imamo sedež. 
 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila. 
 
4. Da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imela blokiranega 
transakcijskega računa, kar potrjuje potrdilo poslovne banke, ki vodi naš(e) TRR .  
 
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 
_______________, številka ____________oz. ………..(prilagamo izpisek iz 
evidence organa, ki ni starejši od 15 dni).  

 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 

zakona___________________________pridobili ustrezno dovoljenje, številka 
_______________________ izdano pri  _______________ dne ________. 

 
     Smo člani naslednje organizacije:___________________________________. 
     (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje    
     dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..). 
 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 

dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. 
vpisa pri Davčnem uradu. 

            (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili  
            točke  B, izpolnite točko C.) 
 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje ter določila razpisne 
dokumentacije naročnika za izvedbo javnega naročila; 
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Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo. Priloženi so 
izpiski iz uradnih evidenc registrskega sodišča oz. drugega ustreznega organa,  iz kazenske 
evidence ter BON  obrazec(ci).    

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
 

Ponudnik:  ________________________ 
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IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 
 
Dovoljujemo naročniku ____________, da lahko za namene oddaje javnega naročila pridobi 
naše osebne podatke iz ___uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali 
nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 
 
Ime in priimek:___________________ 
Ime in priimek:___________________  
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo.  
 

 
 
 
  Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 
 

IZJAVA  O PLAČILNIH POGOJIH 
 
 
 

 
Izjavljamo, da nudimo plačilni rok 90 dni od dne uradnega prejema posamezne fakture.  
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo.  
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
 

V izjavi navajamo odgovorne vodje del za izvajanje del, in izjavljamo, da izpolnjujejo 
zakonske pogoje z določili ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS št. 102/04).  
 
 

ODGOVORNI VODJA DEL (Ime, priimek) ŠTEVILKA IZS 
  
  
  
  
  

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo.  
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 

IZJAVA 
 
 

V izjavi navajamo reference, ki jih ponujamo v ponudbi št. ___________z dne____________ 
razčlenjeno po  posameznih sklopih:  
 

Sklop Okvirna 
vrednost 

posla  

Naročnik posla  
(potrjevalec reference) 

kontaktna oseba 

Datum  
opravljen
ega  
posla 

spomenišk
o varstvo 

rušitvena dela: 
  

Referenca 1 
   

 
  

Referenca 2 
   

 
gradbena dela  

1. faza  
 

  
referenca 1 

 
 

  
 

  
referenca 2 

   
 

gradbena dela  
2. faza 

 

  
referenca 1 

 
 

  
 

  
referenca 2 

   
 

Nabava in instalacija notranje opreme, z izjemo specifične gledališke 
opreme 

  
referenca 1 

   
 

  
referenca 2 

   
 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo. Navedeni 
podatki so točni.  
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA  O ODPRAVI RAČUNSKIH NAPAK 
 

 
 
Soglaša, da v primeru računske napake naročnik računsko napako odpravi tako, da za 
pravilno vzame osnovo in ustrezno popravi seštevek, zmnožek, itn.  
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA  IN SEZNAM PODIZVAJALCEV 
 

 
Izjavljamo, da bomo ponudbena dela opravili s podizvajalci navedenimi na priloženem 
seznamu. Hkrati pa soglašamo, da bomo na zahtevo naročnika v primeru nesoglasja k 
posameznemu podizvajalcu, tega na zahtevo naročnika zamenjali. 
 
Opomba: v kolikor seznama podizvajalcev ne bomo predložili naj naročnik šteje, da bomo 
dela opravili samostojno brez podizvajalcev. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik:  ________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA   
 

 
Izjavljamo, da imamo za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 
pooblaščenega izvajalca ___________________________________________________. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero oddajamo svojo ponudbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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 VZOREC POGODBE 
 
MINI TEATER, Štihova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Robert Waltl  
(v nadaljnjem besedilu: naročnik),  
ID št. za DDV: SI 43211127………… 
Matična številka: 1399403…………. 
in 
 
___________________________________________________________________, 
ki ga zastopa direktor _____________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),  
ID št. za DDV: SI_____________ 
Matična številka: _____________ 
 
 
sklepata naslednjo 
 

P O G O D B O  št .  ____/____ 
 
 

1. člen 
 

Naročnik s  to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo rušitvenih, gradbeno 
obrtniških, inštalacijskih in zaključnih del na gledališču in rezidenčnem centru Mini Teater v 
Ljubljani po ponudbi št.___________  z dne _____________, ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Izvajalec je bil izbran na podlagi predhodne objave javnega razpisa z dne _______________ 
v Uradnem listu št. __________________ in javnem razpisu objavljenem v Uradnem listu RS 
št. _________/2007  z dne _________ 
 
Dela se bodo izvajala v skladu z določili zakona o graditvi objektov ZGO-1- UPB1 (Uradni list 
RS št. 102/04).  
 

2. člen 
 
Izvajalec se zavezuje da bo v skladu s projektno dokumentacijo in izdanim GD in pravilih 
stroke opravil rušitev obstoječega objekta in zgradil objekt, vse ob upoštevanju pogojev 
spomeniškega varstva.   

 
3. člen 

 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo 
dostopa do objekta in priključitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbišča, kar 
se izrecno nanaša na tudi na pogoje za izvedbo rušitvenih del in zagotavljanje varnosti 
sosednjih stavb med izvajanjem del..    
 
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene 
stroke, v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi 
soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili nadzora in 
projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo tehničnega pregleda. 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci. 
Morebitni seznam podizvajalcev iz ponudbe je sestavni del pogodbe, ki ga ponudnik predloži 
5 dni pred podpisom pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec 
predložiti naročniku v potrditev nov seznam, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. 
Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci 
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katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne 
podatke. 
 
Naročnik si pridržuje pravico projektno dokumentacijo in obseg pogodbenih del med gradnjo 
spreminjati. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe del 
bosta pogodbeni stranki dogovorili pred začetkom izvedbe del, ki so posledica spremenjene 
projektne dokumentacije oziroma obsega del, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 
 
 

4. člen 
 
 
Vrednost del po tej pogodbi znaša na dan podpisa: 
 
1.  rušitvena dela  
 

Vrednost brez DDV:                 € 
 

2. gradbena dela 1. faza 
 

Vrednost brez DDV:               € 
 
3.  gradbena dela 2. faza 
 

Vrednost brez DDV:               € 
 

4.  nabava in instalacija notranje opreme z izjemo specifične gledališke opreme 
 

Vrednost brez DDV:               € 
 

 
skupaj € brez DDV: _________________ 

                       DDV: ______________ 
      skupaj € z DDV:  _____________ 

 

(z besedo: _______________________________evrov 00/100) 
 
V vrednosti iz prejšnjega odstavka je upoštevan 20 % DDV.  
 
Skupna cena je določena s klavzulo »ključ v roke« in  vsebuje tudi vrednost vseh morebitnih 
nepredvidenih del.  
 
Pri tem je upoštevana  vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih 
del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalnih stroškov 
gradbišča, stroškov za označitev gradbišča s tablo, stroškov meritev, preiskav in atestov, 
zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu in drugih stroškov. 
 
Pri izračunu cen za pozneje naročena  dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe 
le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen pisni predračun, ki ga mora naročnik izrecno 
pisno potrditi, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna. 
Nenaročena dela, ki bi bila opravljena v nasprotju s temi določili, ne bodo priznana  in ne 
bodo plačana.  
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5. člen 
 

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval po, s strani gradbenega nadzora, potrjenih 
začasnih mesečnih situacijah in končni situaciji, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega 
dokumenta o dejansko izvršenih količinah do 20. dne v obračunskem mesecu, ki so v skladu 
s terminskim planom, in ob upoštevanju sorazmernega dela  cen po posameznih sklopih iz 
pogodbenega predračuna. 
 
Začasne mesečne situacije mora izvajalec dostaviti naročniku do zadnjega dne v mesecu v 
treh izvodih. Pred predložitvijo situacije naročniku mora biti le-ta pregledana in potrjena s 
strani nadzora.  
 
Naročnik bo pregledal situacijo in po dva potrjena izvoda vrnil izvajalcu v nadaljnjih 5 dneh. V 
primeru, da ne bo soglašal z njeno višino ali s posameznimi  postavkami, jo bo potrdil v 
nesporni višini.  
 
Navedeni pregled pa ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v 
delu, ki je z začasnimi  situacijami že obračunan, potrjen in plačan. 
      
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. 
________________________ pri banki ____________________________ 90. dan od 
dneva uradnega prejema situacije. 
 
V primeru plačilne zamude naročnika izvajalec lahko obračuna zakonske zamudne obresti. 
 
 

6. člen 
 
Izvajalec  del na objektu se zavezuje začeti z deli takoj po uvedbi v delo, to je predvidoma 
__________, in jih dokončati v………….. do _______________.  
 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v izrednih primerih zaradi njegove dejavnosti začasno ustavi 
dela v določenem obdobju ali v določenih časovnih obdobjih posameznega delovnega dne. 
O tem bo pravočasno obvestil izvajalca. V tem primeru izvajalec nima pravice zaračunavati 
stroškov, ki so nastali zaradi zaustavitve del. Rok izvedbe se v tem primeru ustrezno 
podaljša. Če naročnik ne določi drugače se dela izvajajo neprekinjeno vendar izključno v 
skladu z s terminskim planom naročnika.  
 
Izvajalec  bo ob uvedbi v delo naročniku izročil varnostni načrt, dokumentacijo za izvajanje 
naknadnih del na objektu in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu 
s predpisi o zagotavljanju varstva pri delu na gradbiščih. Izvajalec je dolžan navedeno kopijo 
prijave namestiti na vidno mesto na gradbišču. 
 
Izvajalec mora v roku 10 (desetih) dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku sklep 
oziroma odločbo o imenovanju odgovornega vodje del, detajlni terminski in finančni plan ter 
kopijo zavarovalne police za zavarovanje gradbišča. 
 
Izvajalec mora gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati 
tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, 
promet, sosedni objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala 
komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj. 
 
Izvajalec in podizvajalci so dolžni s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter določiti delavca, odgovornega za izvajanje teh 
ukrepov.  
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Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, 
ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. 
  
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del 
in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec. 

 
 

7. člen 
 

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 (desetih) dni od sklenitve pogodbe, kot 
pogoj za veljavnost pogodbe, predložiti brezpogojno finančno zavarovanje (bančno 
garancijo), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti. Trajanje finančnega zavarovanja je 30 
mesecev. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, 
kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa dodatka k tej 
pogodbi novo finančno zavarovanje  z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo 
pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino 
garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 
 
V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja  za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, 
pogodba pa se šteje za neveljavno. 
 
Ta bančna garancija vključuje tudi garancijo za izpolnitev potrjenih pogodbenih obveznosti 
izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov in kooperantskih ter podizvajalskih 
pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnega koli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom 
ne bi poravnal ob zapadlosti (4 alinea 1. odstavka 5. člena Odredbe o finančnem poslovanju 
proračunskih porabnikov.  
 
V primeru unovčenja finančnega zavarovanja  mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) 
dni od unovčenja novo finančno zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni višini.   
 
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje: 

- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, 
podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, 
podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; 

- da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, 
podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o 
prevzemu del z naročnikom del po predmetnem javnem naročilu; 

- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in 
kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan 
zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za 
dobavljeno blago dobaviteljev blaga oziroma za opravljene storitve podizvajalcev 
in kooperantov; 

- da bo pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobil pisno 
soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb, ki ga bo naročnik izdal skladno z k tej 
pogodbi priloženem obrazcem. 
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8. člen 
 
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan 
za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,2% (dve desetinki odstotka) od 
pogodbene vrednosti, vendar največ do 5% (pet odstotkov). Izvajalec je seznanjen, da je 
pravočasna izvedba glede na naravo stvari in namen objektov  bistvenega pomena in lahko 
naročnik v primeru preseganja pogodbene kazni ali če pred tem postane očitno, da rok 
izvedbe ne bo dosežen, naroči nadomestno izpolnitev na račun izvajalca. 
 
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno 
kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti 
škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del. 
 
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do 
polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka 
naročnika. 
 

9. člen 
 
Za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pred njihovo 
vgradnjo dostaviti naročniku oziroma nadzornemu organu v  pisno potrditev ustrezne vzorce 
skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev naročnik in izvajalec predhodno 
uskladita), za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, 
poročila o izvršenih meritvah in tlačnih preizkusih. Potrjeni vzorci se hranijo na gradbišču do 
pridobitve vseh tehničnih prevzemov in poročil. 
 
 

10. člen 
 
Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri 
prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki 
ga določi naročnik. V kolikor  tega  ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev 
račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. 
 
 

11. člen  
 
Garancijski roki za izvedena dela so: 

1. splošni garancijski rok za izvedena dela 5 let 
2. za hidroizolacije  ter konstrukcijsko stabilnost objekta 10 let 
3. za šibkotočno napeljavo  (material in izvedena dela) 5 let 
4. za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

 
Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan in 
ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse 
pomanjkljivosti, ugotovljene v toku gradnje, ob priliki tehničnega pregleda ali ob priliki 
primopredaje.  
 
V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno 
določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, 
v okvir katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega 
prevzema reklamiranih del dalje. 
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se 
pokažejo med garancijskim rokom. 
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Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za 
vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje 
vgrajenih naprav in opreme.  
 
V primeru, da zaradi napake v garancijskem roku naročniku na  objektu in drugih napravah 
nastane gospodarska škoda, ki je posledica okvare v garancijskem roku je izvajalec dolžan 
na svoje stroške odpraviti tudi nastalo škodo. 

 
 

12. člen 
 
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi 
končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela 
kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu, prostori pa nepoškodovani in očiščeni. 
Končni prevzem pogodbenih del se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O prevzemu 
se sestavi zapisnik. 
 
Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku brezpogojno 
finančno zavarovanje  za odpravo napak  v garancijskem roku, in sicer v višini 10 % (deset) 
odstotkov od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je še 2 meseca daljši od 
splošnega garancijskega roka, pri čemer lahko izvajalec garancijo letno obnavlja, če vsaj 15 
dni pred iztekom garancije predloži novo v enaki vrednosti. Finančno zavarovanje služi 
naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času 
garancijskega roka.  
 
Brez predloženega finančnega zavarovanja primopredaja ni opravljena. 
 
 

13. člen 
 
Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem 
prevzemu del.  
 

14. člen 
 
Predstavnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je g. Jože 
Murkovič__________________, predstavnik izvajalca pa ga./g. __________________. 
 
Gradbeni nadzor bo izvajal pogodbeni izvajalec, ki ga bo izbral naročnik. Naročnik bo 
podatke o nadzorniku izvajalcu del sporočil pisno najkasneje do začetka gradbenih del.  
 
Nadzorniki so s strani naročnika pooblaščeni in zadolženi za: 

- sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo 
- odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih 

izmer 
- vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbišču z izdelavo ustreznih 

zapisnikov in izdelavo mesečnih poročil o napredovanju del v tekočem mesecu z 
navedbo odprte problematike 

- nadzor nad kakovostjo izvedenih del 
- nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, opreme in naprav, 

ki se vgrajujejo 
- dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave 
- nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s 

poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje 
- nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje in zasledovanje finančnega 

plana   
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- kontrolo in potrjevanje mesečnih obračunskih situacij v 5 (petih) dneh po prejemu in 
končne situacije v 15 (petnajstih) dneh po prejemu, pri čemer pa so lahko potrjena 
samo dela, ki so  naročena  

- koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov 
za  izvajanje del med naročnikom, projektantom in izvajalcem 

- nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, 
ki nastajajo med gradnjo,  in ali se s takšnimi spremembami strinjata naročnik in 
projektant  

- pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena in/ali pozneje 
naročena dela 

- organizacijo priprave dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje pri pregledu 
- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih z zapisnikom o tehničnem pregledu 
- sodelovanje pri primopredaji zgrajenega objekta oz. izvedenih del med naročnikom in 

izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna objekta oz. del  
- organizacijo in sodelovanje pri postopkih za pridobitev uporabnega dovoljenja 
- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku 

 
Za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta je s 
strani izvajalca pooblaščeno _____________________________________________, ki: 
 

- usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju 
odločitev o tehničnih in /ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz del ter 
pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se 
izvajajo hkrati ali zaporedno 

- usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene 
osebe dosledno spoštujejo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter ravnajo po 
izdelanem  varnostnem načrtu 

- izdela potrebne uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na 
gradbišču 

- zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali 
eden za  drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih 
okvar pri delu 

- preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti 
- zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in 

osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče 
- beleži v knjigo ukrepov za varno delo vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev 

varnosti in zdravja delavcev zaradi okoliščin in dogodkov, ki niso bili predvideni v 
varnostnem načrtu; navedeno knjigo hrani koordinator in mora biti ves čas gradnje na 
gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču 

 
 

15. člen 
 
Izvajalec je dolžan: 

– za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno 
soglasje naročnika, 

– pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del, 
– ščititi interese naročnika. 

 
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali 
neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje od detajlnega 
terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te 
pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo. 
 
Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno 
opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je le-ta zaradi 
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tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov 
izvajalec. 
 
Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne 
odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega 
zahtevka naročnika. 
 

16. člen 
 
Izvajalec je dolžan označiti gradbišče s tablo, izdelano v skladu s tretjim odstavkom 82. člena 
ZGO-1-UPB1, voditi vso z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni 
dnevnik, knjigo obračunskih izmer) in oskrbeti zahtevane dokumente za tehnični pregled, in 
sicer projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
dokazilo o zanesljivosti objekta ter projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta z 
garancijskimi listi, kar vse je vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v 
slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani 
naročnika ali  upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti 
odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik. 
 
V pogodbeni vrednosti so vkalkulirani tudi stroški varovanja gradbišča v času, ko gradbišče 
ne obratuje (ponoči, vikendi…) in stroški čiščenj gradbišča in okolice v skladu s predpisi. 
 
Izvajalec je dolžan brezplačno nuditi nadzornemu organu in koordinatorju za varnost in 
zdravje pri delu opremljen pisarniški prostor za operativne sestanke, za katere mora skrbeti 
ves čas izvajanja del. 
 
Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri 
gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah 
gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno 
od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih 
odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je 
zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo 
gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke 
odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.  
 
Prav tako je izvajalec dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o 
varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu 
in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim 
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca.  
 
Po končanem delu mora izvajalec zapustiti objekt in okolico urejeno, nepoškodovano in 
očiščeno. 
 

17. člen 
 

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne 
pride, bo spore reševalo  sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 

 
 

18. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe 
uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01). Pogodbeni stranki izrecno 
izključujeta uporabo posebnih gradbenih uzanc. 
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19. člen 
 
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec v skladu z 
določili 5. ter 6. člena te pogodbe izroči naročniku kopijo veljavne zavarovalne police za 
zavarovanje gradbišča in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Pogodba je sestavljena v  4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 
izvoda. 
 
Priloge:  

- ponudba izvajalca št. _______ z dne _______ 
- predračun izvajalca št.______ z dne ______   
- kopija zavarovalne police št. __________________ 
- kopija finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
 
V Ljubljani  dne __________             V Ljubljani, dne __________ 
 
 
NAROČNIK:       IZVAJALEC: 
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Zap. št. JN:   
 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(IZVAJALEC) 
 
 
 
ZADEVA: Soglasje k podizvajalski oz. kooperantski pogodbi 
 
 
 
Na podlagi določil 5. člena odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni 
list RS št. 71/1999 in 78/1999) izdajam naslednje  
 
 

S O G L A S J E   
 
 

MINI TEATER daje soglasje k podizvajalski oz. kooperantski pogodbi št. ___________ s 
podizvajalcem oz. kooperantom ___________________________________ za izvedbo 
___________________ del. 
 
Predmetna podizvajalska oz. kooperantska pogodba ustreza določbam navedene odredbe, 
saj je izvajalec zagotovil podizvajalcu oz. kooperantu: 
 
– odstop svojih terjatev do naročnika v korist podizvajalca oz. kooperanta za izkazane in 

potrjene terjatve podizvajalca oz. kooperanta do izvajalca; 
 
– enake roke plačil, kot so določeni v navedeni gradbeni pogodbi o prevzemu del z 

naročnikom; 
 
– plačilo zapadlih obveznosti in zakonskih zamudnih obresti za vsak dan zamude pri 

plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve 
podizvajalca oz. kooperanta. 

 
 
Soglasje se izdaja za izvedbo navedenih del na podlagi gradbene pogodbe št. 
____________ z dne ___________ za izvedbo__________________ del na objektu 
________________, sklenjene med MINI TEATROM kot naročnikom in ______________ 
kot izvajalcem. 
 
  

Robert Waltl, 
       direktor 

 
 VROČITI:  
- naslovu - PRIPOROČENO S POVRATNICO 
 
 
 
V _______________, dne ____________   _______________________ 
           (podpis in žig ponudnika) 
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BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
Naziv banke:                                                         Kraj in datum:      
Upravičenec (naročnik javnega naročila): 
      

Garancija št.       
 
V skladu z javnim razpisom, številka objave     , z dne      , za posel: 

1.       
za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik       dolžan za resnost 
svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 
      EUR. 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
navedene v ponudbi 

ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju 

njegove ponudbe: 
• zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami 

navodil ponudnikom 
ali 
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega 
zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega 
utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi 
izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali 
primera gre. 
 
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim 
odstavkom, na katerem je podpis zastopnika overjen pri notarju 

2. original Garancije št.      /     . 
 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji plačan znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem 
javnem razpisu in v primeru, da je ponudba sprejeta,  do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje naslednji delovni dan po 
izteku roka veljavnosti ponudbe. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do      
, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani po slovenskem pravu. 

Banka 
(žig in podpis) 
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BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

Naziv banke: 
      
Kraj in datum:      
 
Upravičenec (naročnik javnega naročila): 
      
 
Garancija št.       
 
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 
upravičencem in izvajalcem (prodajalcem)      za posel       v vrednosti       EUR, je izvajalec 
(prodajalec) obvezan opraviti: 

1.       
v skupni vrednosti       EUR (z besedo      ), v roku       (datum, dni, mesecev) v količini in 
kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca (prodajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, 
da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor 
izvajalca (prodajalca) plačali       EUR, če izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti 
ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj 
navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, 
če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom, na 
katerem je podpis zastopnika overjen pri notarju in 

2. original Garancije št.      /     . 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in 
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu 
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti 
pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za 
podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 
 
 

Banka 
(žig in podpis) 
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BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM 
ROKU 

 
Naziv banke: 
      
Kraj in datum:      
 
Upravičenec (naročnik javnega naročila): 
      
 
Garancija št.       
 
V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 
upravičencem izvajalcem (prodajalcem)      za posel       v vrednosti       EUR, je izvajalec 
(prodajalec) dolžan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene 
pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno 
z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu 
vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali znesek 
      EUR, če izvajalec (prodajalec) v garancijskem roku ne bo izpolnil svojih garancijskih 
obveznosti. 
 
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom na 
katerem je podpis zastopnika overjen od notarja in 

2. original Garancije št.      /     . 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja še 60 dni po poteku garancijskih (jamčevalnih) rokov, določenih v zgoraj 
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do      . Po poteku tega roka garancija ne velja več 
in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se (prodajalcu) 
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih 
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje 
garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 
 
 

Banka 
(Žig in podpis) 

 
 


