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ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
KOROŠKA ULICA 11 
2380 SLOVENJ GRADEC 

 
POVABILO ZA ODDAJO PONUDBE ZA  

SANACIJE ZAMAKANJA STREHE IN PREUREDITVE ODTOKOV 
 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javno povabilo 
k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo storitev sanacije zamakanja strehe na objektu 
na lokaciji Gosposvetska cesta 2 in preureditev odtokov meteorne vode na objektu na lokaciji 
Koroška ulica 11 v Slovenj Gradcu. 
 
Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s 
predmetno razpisno dokumentacijo, ki je posredovana vsem ponudnikom v okviru povabila k 
oddaji ponudbe. 
 
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU 
Naziv: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 
Internetni naslov: http://www.sc-sg.si 
Zakoniti zastopnik: Kotnik Gabrijela, direktorica 
 
2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU 
 
Ime javnega naročila: SANACIJE ZAMAKANJA STREHE IN PREUREDITVE ODTOKOV 

NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENJ GRADEC 
  
Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo storitev. 
 
Kratek opis predmeta javnega naročila: s pozivom k oddaji ponudb se išče izvajalca za izvedbo 
del sanacije zamakanja na ravni strehi veznega dela na lokaciji Gosposvetska 2 v Slovenj 
Gradcu, kjer je potrebno odstraniti betonske pohodne plošče in izvesti sanacijo. Potrebno je tudi 
sanirati zamočene mavčne plošče v stavbi na delu, kjer je zamakalo. Nadalje se išče izvajalca 
del za izvedbo gradbeno obrtniških del in strelovoda pri preureditvi odtokov meteorne vode na 
objektu na lokaciji Koroška ulica 11 v Slovenj Gradcu. Pri tem gre za izvedbo odtokov 
meteornih voda po zunanji strani objekta v obstoječo meteorno kanalizacijo. 
 
Rok za izvedbo del: oktober, november 2015 
 
2.3. VPRAŠANJA IN  OGLED 
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega naročila po e-pošti na naslov tajnistvo@sc-sg.si do 2. 10. 2015 do 10:00 ure. Ogled je 
možen po predhodni najavi po e-pošti ali po telefonu 02 88 46 500 najkasneje do petka, 2. 10. 
2015. Ponudniki lahko še 3 dni po ogledu dajo pisne pripombe po e-pošti na popise, ki jih bo 
naročnik, v kolikor so utemeljeni, upošteval in ponudnikom posredoval korigiran popis del 
oziroma razpisno dokumentacijo.  
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2.4. PONUDBA 
Ponudba mora biti pripravljena v skladu z aktualno veljavno zakonodajo za predmetno področje 
javnega naročila. 
  
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo: ponudba v skladu z veljavno specifikacijo, podpisane 
izjave in parafiran vzorec pogodbe.  
 
Ponudba se pripravi v skladu s popisi del za oba sklopa, ki so sestavni del tega povabila. 
 
Sistem obračuna: po dejanskih izmerah po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna - načelu 
»po enoti mere«.  
 
Navedena cena v ponudbi je tudi končna cena. Podaja ponudbe na povabilo predstavlja prvi in 
edini krog pogajanj. 
 
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika 
ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. 
 
Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici.  
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. 
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR). 
 
2.5. ODDAJA PONUDB 
Končni rok za oddajo ponudb je 9. 10. 2015 do 10:00 ure. Ponudbe v zaprti kuverti lahko 
ponudniki pošljejo po pošti ali oddajo osebno na naslov, opredeljen v točki 2.1. 
 
Ponudba mora biti oddana na naslov: Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 
Slovenj Gradec v zaprti kuvert, ki mora biti pravilno označena, in sicer: v desnem spodnjem 
kotu mora biti naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa navedba predmeta 
evidenčnega naročila »Menjava svetil« in označba »NE ODPIRAJ – PONUDBA!« 
  
2.6. MERILA 
Naročnik bo med popolnimi ponudbami izbral tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril 
ekonomsko najugodnejša. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev 
glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v 
ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na navedeni poziv so se vsi ponudniki ne glede 
na razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena 
ZJN-2. 
 
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.  
 
 

Direktorica  
       mag. Gabrijela Kotnik   
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PONUDNIK: ________________________________ 
 
Sedež: __________________________________________________  
 
Reg. sodišče: _________________________________  
 
Št. vpisa v sodni register: ___________ 
 
 

IZJAVA 
 

V zvezi z našo ponudbo/predračunom štev.: _______ z dne ________ za: za izvedbo storitev 
sanacije zamakanja strehe na objektu na lokaciji Gosposvetska cesta 2 in preureditev odtokov 
meteorne vode na objektu na lokaciji Koroška ulica 11 v Slovenj Gradcu. izjavljamo:                                             
- da smo registrirani za dejavnost za katero dajemo ponudbo, 
- izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 

za katero dajemo ponudbo, 
- da ponudnik/partner ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2, 
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena 
ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, 

- da na dan oddaje ponudbe: 
• nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
• nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
• nismo v postopku prisilnega prenehanja in zoper nas podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z 
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne 
dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju, 

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, 

- da nam v zadnjih 3 letih šteto od oddaje ponudbe ni bila s strani kateregakoli naročnika 
na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev 
poklicnih pravil, 

- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali 
zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

- da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali 
njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani 
poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb 
v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; 
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S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
� da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika za oddajo ponudbe; 
� da je ponudbena cena po enoti mere fiksna; 
� da bomo med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 

varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzemamo polno odgovornost; 

� da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 
zadnjih treh letih; 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili. 

 
Izjavljamo tudi, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, 
da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc 
in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega zastopnika 
___________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje in ugotavljanje 
sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
Kraj in datum: _____________   
 

 
 
 
     Žig   Zakoniti zastopnik ponudnika: 
 
        _________________________ 
 

 
 
 



VZOREC 
 

1 
 

 
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki ga 
zastopa direktorica mag. Gabrijela Kotnik, DAVČNA ŠTEVILKA: SI73346276 (kot 
naročnik) 
 
in 

 
_____________________________________________, ki ga zastopa direktor 
_____________________________ DAVČNA ŠTEVILKA: ______________________ 
(kot izvajalec) 
 
skleneta 
 

POGODBO štev. ____________ 
ZA IZVEDBO GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL   

SANACIJE ZAMAKANJA STREHE IN PREUREDITVE ODTOKOV 
 

 
I. PREDMET POGODBE 

1. člen 
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da zaradi sprememb zakonodaje na področju javnega 
naročanja (5. odstavek 24. člena ZJN-2), naročnik prehaja na evidenčna naročila.  Naročnik je od 
izvajalca pridobil ponudbo v ____________. 
 

2. člen 
Predmet pogodbe je sanacije zamakanja na ravni strehi veznega dela na objektu Šolskega centra 
na lokaciji Gosposvetska 2 v Slovenj Gradcu in izvedbo gradbeno obrtniških del in strelovoda 
pri preureditvi odtokov meteorne vode na objektu Šolskega centra Slovenj Gradec na lokaciji 
Koroška ulica 11 v Slovenj Gradcu in v skladu z izvajalčevo ponudbo št_______________, ki je 
sestavni del te pogodbe. 
 
II. CENA 

3. člen 
Pogodbena vrednost vključuje sanacije zamakanja na ravni strehi veznega dela na objektu 
Šolskega centra na lokaciji Gosposvetska 2 v Slovenj Gradcu in izvedbo gradbeno obrtniških 
del in strelovoda pri preureditvi odtokov meteorne vode na vključno z vsemi deli, opredeljenimi 
v ponudi št. _________________, z dne ____________. Vrednost pogodbenih del (na osnovi 
projektantsko določenih količin) je dogovorjena po dejanskih izmerah po enotnih cenah iz 
ponudbenega predračuna - načelu »po enoti mere« in za predmet pogodbe znaša: 
 
Vrednost  del    
Popust (v %)  
Vrednost brez DDV z vključenim 
popustom 

 

DDV (22 %)  
POGODBENA CENA SKUPAJ   
  

 
Cena na enoto je nespremenljiva do konca izvedbe del. Končna pogodbena vrednost se formira na 
osnovi dejansko vgrajenih količin in opravljenih del. 
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4. člen 
V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, ki so zajeti v popisih 
del predmeta pogodbe. 
 
III. ROK 

4. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvedel na Šolskem centru Slovenj Gradec v mesecu oktobru 
oziroma novembru 2015, v terminih, ki ne bodo ovirali izvedbo izobraževalnega procesa. Pred 
pričetkom del mora izvajalec predložiti terminski plan, ki ga potrdi naročnik. 
 
Rok se lahko spremeni le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska 
določila, ali drugih objektivnih razlogov na zahtevo oz. z dovoljenjem naročnika. 
 
IV. PLAČILO 

5. člen 
Izvajalec bo naročniku izstavil račun po opravljeni storitvi in po uspešno izvedenem kvalitativnem 
in tehničnem pregledu po tej pogodbi naročenih del, s strani zastopnika naročnika.  
 
Naročnik bo račun poravnal v roku 30 dni po zaključku del in po izstavitvi e-računa na izvajalčev 
transakcijski račun. 
 
Izvajalec se zaveže delo opraviti kvalitetno.  
 
V. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 

6. člen 
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja __________________, s strani 
izvajalca pa ____________. 
 
 
VI. OSTALA DOLOČILA 

7. člen 
Izvajalec se obveže pogodbeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi 
predpisi in pravili stroke.  
 
Izvajalec se obveže, da bo med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 
pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. 

 
8. člen 

Prvi odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (protikorupcijska klavzula), 
Ur. list RS 45/2010 z dne, 4. 6. 2010. 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
• pridobitev posla ali 
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je nična. 
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9. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 
 

10. člen 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po en izvod.  
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank. 

 
__________, __________    Slovenj Gradec,  __________ 
 
ZA IZVAJALCA      ZA NAROČNIK  
Direktor                                                                   Direktorica 
_______________                             mag. Gabrijela Kotnik 


