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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
“ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN JAVNIH POVRŠIN V
OBČINI ROGATEC”
Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis po odprtem postopku.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 28.11.2012 do 09.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 28.11.2012 ob 09.15 uri v prostorih naročnika.

MARTIN MIKOLIČ,univ.dipl.ing.,l.r.
Župan
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08,19/10, 18/11; v
nadaljevanju ZJN-2) je naročnik objavil na portalu javnih naročil javno naročilo po odprtem
postopku za
ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN JAVNIH POVRŠIN V
OBČINI ROGATEC

V ta namen je v skladu z ZJN-2 naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Kot ponudnik
lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
- Izjavo (OBR-1);
- Ponudbo (OBR-2);
- Predračun
- Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-3)
- Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4);
- Dokazilo ali lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 1. odstavka 4. člena
Navodil;
- Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5);
- Izjavo o neblokiranih računih, o plačilnih pogojih (OBR-6);
- Potrdila poslovnih bank, ki vodijo račune ponudnika;
- Izjavo o zagotovoljenih tehničnih zmogljivostih (OBR-7);
- izjave o podizvajalcih (OBR-8, OBR-8a, OBR-8b);
- Izjava o upoštevanju predpisov (OBR-9)
- Izjava o zavarovanju odgovornosti (OBR-10)
- Izjavo o nezavajajočih podatkih in omejitvah poslovanja (OBR-11)
- Parafiran in izpolnjen okvirni sporazum (OBR-12);
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3. člen
Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno predložiti dokazila ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štele kot
neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize ocenjevanja.
Javno naročilo je razdeljeno na šest zaprtih sklopov1:
• Sklop 1: Rogatec, Brezovec
• Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas
• Sklop 3: Naselje Tlake
• Sklop 4: Sveti Jurij, Log
• Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log
• Sklop 6: Florijanski most - Strmec
Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno.
Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali več zaprtih sklopov. Ponudnik mora ponuditi za
predmet javnega razpisa za posamezen sklop ponudbo v celoti, ter se ne more prijaviti samo
za izvajanje posameznih storitev v posameznem sklopu.
Z najugodnejšim/i ponudnik-om/i (po posameznih sklopih) bo sklenjen okvirni sporazum za
leti 2013 in 2014.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti, izločil iz
ocenjevanja ponudb.
4. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
Osnovna sposobnost
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik
lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem
1

Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa,
drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop.
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državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta
podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
2. Ponudnik:
ni v stečajnem postopku;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
ima sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami
države naročnika.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
-

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega
odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za
podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim)
ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična
oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni
koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter
da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega
zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ni zagotovil.
Da proti ponudniku na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu
posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5)
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5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz
uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo
ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3)
Poklicna sposobnost
6. Ponudnik ima 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 o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Ponudnik 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 o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

Ekonomska in finančna sposobnost
8. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
9. Ponudnik v zadnjih treh mesecih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu ni imel
blokiranega računa.
Dokazilo: Izjavo o neblokiranih računih, o plačilnih pogojih (OBR-6);
priloge: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov.
10. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok oz. rok v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna za leti 2013 in 2014.
Dokazilo: Izjavo o neblokiranih računih in o plačilnih pogojih. (OBR-6);
Tehnična sposobnost
11. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava o tehničnih zmogljivostih (OBR-7)

V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci, priloži še:
13. Ponudnik mora vsaj 40% celotnih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
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razmerju.
Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa plačuje podizvajalcem.
Dokazilo: izjava o podizvajalcih in pooblastilo. (OBR-8)
14. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev, s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera
dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z
naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev. (OBR-8a)
15. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu, soglasje in izjava
podizvajalca« za vse podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in
priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa.
Dokazilo: podatki o podizvajalcu. (OBR-8b)
Vsi ponudniki morajo predložiti še:
16. Izjavo o upoštevanju predpisov
Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno
pogodbo. Dela zimskega vzdrževanja je potrebno izvajati v skladu s predpisi in standardi
stroke.
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-9)
17. Izjavo, da bo v 15-ih dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma predložil dokazilo o sklenitvi
zavarovanja odgovornosti. (OBR-10)
Izvajalec je v celoti odgovoren za škodo, nastalo pri opravljanju del na cestah in nastalo
škodo tretjim osebam, zaradi slabega zimskega vzdrževanja cest. V 15-ih dneh po sklenitvi
okvirnega sporazuma mora naročniku predložiti dokazilo o sklenitvi zavarovanja
odgovornosti iz dejavnosti, v katero sodijo vsa dela po tem javnem naročilu.
18. Izjavo, da so podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči ter o omejitvah poslovanja (OBR
-11)
19. Vzorec okvirnega sporazuma
Potrebno je parafirati in izpolniti okvirni sporazum. S tem ponudnik potrjuje, da se strinja z
vsebino vzorca okvirnega sporazuma(OBR-12).
20. Popis del – predračun
Potrebno je izpolniti popise del za posamezne sklope. Javno naročilo je razdeljeno na šest
zaprtih sklopov. Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v
okviru posameznega sklopa, drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop. Z
najugodnejšim/i ponudnik-om/i (po posameznih sklopih) bo sklenjena pogodba za leti 2013
in 2014. Predračun priložiti za obrazcem ponudba (OBR-2).
5. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
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javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo
podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za
vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 4. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 2. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
6. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana z
neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika, zložena po
vrsti, kot navedeno v 2. členu navodil ter vezana.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
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.

7. člen
Podatki, ki jih ponudnik določi za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo
dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročila. Naročnik
zagotavlja, da jih bo varoval kot poslovno skrivnost.
Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z
velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki
je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora
biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
»POSLOVNA SKRIVNOST«.
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Javni podatek je količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe.
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.
Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim
pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik
to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter
se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti,
naročnik ponudbo v celoti zavrne.
Naročnik si pridržuje pravico do poprave računskih napak ob predhodnem soglasju
ponudnika. Kot računske napake je šteti le napake zaradi osnovnih računskih operacij, npr.
napačni seštevki ali zmnožki, razlike med zneski izraženimi s številkami in zneski izraženimi
z besedami.
8. člen
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe preko portala javnih
naročil. Naročnik bo posredoval pojasnila v najkrajšem času, najkasneje pa v šestih (6) dneh
pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, to
je najmanj sedem (7) dni pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik bo na portalu javnih
naročil in spletno stran www.rogatec.net, posredoval pisni odgovor, vključno z vprašanji.
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu na portal javnih naročil pravočasno in
ob tem upoštevati še čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila.
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo
ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z določili ZJN-2. Naročnik bo
spremembe objavil na spletni strani www.rogatec.net in portalu javnih naročil. Rok za oddajo
ponudb bo naročnik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti
naročnika posledično vežejo na nove roke.
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 ponudb.
9. člen
Ponudnik mora podpisano in pravilno opremljeno ponudbo (uporabiti etiketo za naslavljanje
ponudb, ki je sestavni del razpisne dokumetnacije), z vso ponudbeno dokumentacijo, v
zapečateni kuverti, ki mora biti označena z naslovom pošiljatelja in obvezno oznako

«PONUDBA – NE ODPIRAJ - “ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI
IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ROGATEC”
oddati v tajništvu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, do dne 28.11.2012
do 09.00 ure.
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Ponudbe, poslane po pošti na naslov Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec,
morajo biti poslane priporočeno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo do 28.11.2012, do
09.00 ure.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenega v javnem razpisu in
bodo pravilno označene.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija izločila kot nepopolne.
10. člen
Odpiranje ponudb bo 28.11.2012, ob 9.15 uri v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku
4, 3252 Rogatec.
Vsako spremembo ali umik ponudbe je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z
določili 9. člena Navodil.
V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb in veljavnosti
ponudbe, bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe. Popusti ali spremembe cene so
možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve
spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb.
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred samo ponudbo.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna
pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Prepozno vložene in nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila kot nepopolne in
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Odpiranje ponudb bo komisijsko. O postopku bo voden zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki ponudnikov. Po en izvod zapisnika prejmejo pooblaščeni predstavniki
ponudnikov takoj po odpiranju. Ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo
po pošti s priporočeno pošiljko.
Vsa ostala obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge
informacije o javnem naročilu, pa bo kontaktna oseba naročnika izključno pošiljala po e-pošti
kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz razpisne dokumentacije. V kolikor niso v
popisu del izpolnjene vse postavke, naročnik smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk
upoštevana v ostalih postavkah.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji
naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz
najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Če se pri naročniku v postopku
javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev
njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN2.

10

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC

11. člen
Vse cene so navedene v EUR. Posamezne cene se morajo prikazati brez DDV. Končna
cena za projekt mora vsebovati vse stroške (tudi DDV,...), popuste in rabate.
Cene so fiksne do konca izvedbe, za leto 2013 in 2014.
12. člen
Naročnik bo ocenjeval ponudbe ločeno za vsaki sklop, merilo je najnižja cena pri
posameznem sklopu. Po ocenitvi ponudb po posameznih sklopih naročnik sklene pogodbo z
enim ali več ponudniki za posamezne sklope.
Pri ocenjevanju po merilu cene bo upoštevana končna cena ponudnikov, ki zajema tudi DDV
in morebitne popuste.
13. člen
Ponudba mora veljati 60 dni od datuma, določenega za sprejem ponudb.
14. člen
Ponudnik mora izpolniti priložen vzorec okvirnega sporazuma in ga parafirati.
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v roku 10 dni po
pravnomočnosti obvestila o izbiri.
15. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila
izbiro določene ponudbe.
16. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
17. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivale na
nepristranskost revizijske komisije.
18. člen
Pravni pouk
V skladu s 5. členom Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN),
Uradni list RS, št. 43/2011, se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega
naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače.
Aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku se prizna:
• vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji
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lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,
• zagovorniku javnega interesa
Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala
pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko
opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.
Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko
zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo, Oseba, ki je
skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelja zahtevka za
revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo,
vložila zahtevek za revizijo.
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
finance.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
objave obvestila o javnem naročilu ali
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu, ali
prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in
v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem
rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za
revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema zahtevka
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa
s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na
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ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračuna ter način plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen
plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži
zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.
Taksa znaša:
- 1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji
ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku,
- en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop, javno
naročilo, vendar ne več kot 10.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o
oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.
19. člen
V kolikor naročnik ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo oddal naročilo
po postopku s pogajanji skladno z 28. členom ZJN-2 z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2 in so bile njihove ponudbe v odprtem postopku v skladu s
formalnimi zahtevami, vezanimi na postavke oddaje ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil
skladno z načrtom razvojnih programov.
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN-2 ustavi postopek javnega
naročanja pred potekom roka za oddajo ponudb. Po odpiranju ponudb lahko naročnik zavrne
vse ponudbe, v primeru, da so spremenjene okoliščine, pa začne nov postopek.
20. člen
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za
poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

Martin MIKOLIČ,univ.dipl.ing.,l.r.
Župan
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ETIKETA ZA NASLAVLJLANJE PONUDBE
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !
Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :

Pošiljatelj:
Naziv:

Datum:
Ura:
Zap.
št.:
Podpis:

Naslov:

Javno naročilo:

žig

Prejemnik :

ZIMSKO VZDRŽEVANJE
LOKALNIH CEST, JAVNIH
POTI IN JAVNIH POVRŠIN V
OBČINI ROGATEC
za sklop št. 1, 2, 3, 4, 5, 6

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4

3252 ROGATEC

(ustrezno obkroži)

PONUDBA - NE ODPIRAJ!
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OBR-1

IZJAVA

PONUDNIK_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

1. Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila za »Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini
Rogatec». Z njimi v celoti soglašamo in obenem potrjujemo, da smo seznanjeni z
navodilom za izdelavo ponudbe ter z njim soglašamo.

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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OBR-2
Ponudnik:_________________________
Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

PONUDBA – OBRAZEC
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil z dne 13.11.2012 se
prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo dokumentacijo v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe.
1. Opis predmeta javnega naročila:
»Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec»
2. Vrednost javnega naročila po sklopih:

SKLOP 1: ROGATEC-BREZOVEC
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+8,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ____________________EUR

SKLOP 2: DONAČKA GORA –TLAKE, VIČA VAS
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+8,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ____________________EUR
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SKLOP 3: NASELJE TLAKE
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+8,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ____________________EUR

SKLOP 4: SV. JURIJ IN LOG
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+8,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ____________________EUR

SKLOP 5: ŽAHENBERC-SPODNJI LOG
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+8,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ____________________EUR
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SKLOP 6: FLORIJANSKI MOST-STRMEC
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR
+8,5% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: ____________________EUR
Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Priloga:
• Ponudbeni predračun

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

18

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC

OBR-3
Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: ________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ____________________________________,
za namene javnega razpisa »Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v
občini Rogatec”, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje:
a) Ime in priimek: _______________________________ podpis _____________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ___________________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ______________________________ podpis ______________________
EMŠO _____________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum:………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
Ponudnik:_________________________

Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
2. Da:
- nismo v stečajnem postopku;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali
določbami države naročnika.
3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja,
da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno
dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da
nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša
kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z
določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih,
namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
4. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
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6. Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a
člena ZJN-2.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
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 v
Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki
točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
-

potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

ali
-

lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega naročila, ne potrebujejo.

Obvezna priloga ponudnikov:
dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke te izjave
ali
lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu,
organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz
uradnih evidenc pridobi sam.
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje
izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi,
v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo
nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za
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zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;

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

 da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik: __________________________________________
Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva
naročnika, le temu posredovali podatke o:
-

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

-

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-6
Ponudnik:_________________________

Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O NEBLOKIRANIH RAČUNIH, O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,
• da v zadnjih treh (3) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih
transakcijskih računov
(Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov.)
•

da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa, oz rok v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2013
in 2014.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-7
Ponudnik:_________________________

Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

IZJAVA IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH
ZA IZVEDBO NAROČILA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za izvedbo naročila zagotavljamo:
-

najmanj naslednje tehnične zmogljivosti: traktor (razen sklop 6), tovornjak (sklop 6),
plug za sneg ter vso ostalo potrebno opremo za izvedbo javnega naročila

Navedene tehnične zmogljivosti izpolnjujejo zahteve predpisov in standardov, uveljavljenih v
Sloveniji in v Evropski uniji, zahteve, navedene v tehničnem popisu del tega naročila ter
zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah za javne ceste.
V kolikor nas bo naročnik pozval, bomo v določenem roku predložili vsa zahtevana dokazila
(dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu, ali drug ustrezen dokument) o zagotovitvi zgoraj
navedenih tehničnih zmogljivosti.
Za vsako spremembo (prodaja, odpis, prekinitev pogodbe o najemu, ali podobno) z opremo
za zimsko vzdrževanje cest zagotavljamo najmanj enakovredno zamenjavo.
Seznanjeni smo:
- da je izjava sestavni del dokumentacije, na osnovi katere bo naročnik presojal o
sposobnosti posameznega ponudnika za izvedbo posla;
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-8
Ponudnik: …………………………….
…………………………….
Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O PODIZVAJALCIH IN POOBLASTILO

Do podizvajalcev imamo poravnane vse zapadle obveznosti.
Izjavljamo,
-

da bomo vsaj 40 % celotnih del izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem
razmerju.

-

da bomo v primeru, če bomo dela opravljalo s podizvajalci, naročnika pooblastili, da
na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo
jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-8a) »Seznam podizvajalcev« in zanje
priložili podatke (OBR-8b).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnik
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OBR-8a
Ponudnik:_________________________
Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Javno naročilo: »Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini
Rogatec«, objavljeno na portalu javnih naročil dne 13.11.2012.
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Zap.
št.

PODIZVAJALEC (naziv,
naslov)

OPIS DEL, KI
JIH BO IZVEDEL

Vrednost oddanih
del v EUR (z DDV)

Delež %

1.

2.

3.

4.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje drugega odstavka 4. člena Navodil.
Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo,
sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za
predmetno naročilo.
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila
podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.
Opombi:
- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-8b
Ponudnik:_________________________
Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Javno naročilo: »Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini
Rogatec«, objavljeno na portalu javnih naročil dne 13.11.2012.
PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec
________________________ EUR brez DDV
________________________ EUR DDV-ja
________________________ EUR z DDV
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Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika
___________________________________________________________________
izjavljamo, da so vse nesporne zapadle obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec
________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje
neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga k računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.
IZJAVA PODIZVAJALCA
-

-

nismo v stečajnem postopku;
na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali
določbami države naročnika.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Opombi:
- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Datum: ________________ Žig

Podpis podizvajalca: ______________
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OBR-9
Ponudnik:_________________________

Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
• da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačujemo plače v skladu s
kolektivno pogodbo
• da bomo dela zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest izvajali v skladu s
predpisi in standardi stroke;
• da bomo v skladu z Zakonom o cestah, Zakonom o varstvu cestnega prometa,
Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah kot dober gospodar zagotavljali prometno varnost
in povezanost lokalnih cest;
• da je v ponudbi upoštevana tudi pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje
prevoznosti lokalnih cest v času izven rednega delovnega časa.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
Telefon: 03/ 812 10 00
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OBR-10
Ponudnik:_________________________

Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO

Izjavo, da bomo v 15-ih dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma predložil dokazilo o sklenitvi
zavarovanja odgovornosti.
Izvajalec je v celoti odgovoren za škodo, nastalo pri opravljanju del na cestah in nastalo
škodo tretjim osebam, zaradi slabega zimskega vzdrževanja cest. V 15-ih dneh po sklenitvi
okvirnega sporazuma mora naročniku predložiti dokazilo o sklenitvi zavarovanja
odgovornosti iz dejavnosti, v katero sodijo vsa dela po tem javnem naročilu.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum: ………………..
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OBR-11
Ponudnik:_________________________

Naročnik: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH in OMEJITVAH POSLOVANJA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za
izvajanje del »Zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini
Rogatec«, resnični in nezavajajoči.
Seznanjeni smo s tem, da nas mora naročnik izločiti iz nadaljnjega postopka javnega
naročanja, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči, ter o tem, skladno s
77. členom ZJN-2, podati predlog za uvedbo postopka o prekršku Državni revizijski komisiji.
V skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.
45/2010 in 26/2011) ponudnik oz. odgovorne osebe ponudnika izjavljamo, da v subjektu, ki
oddaja ponudbo na javno naročilo, funkcionar Občine Rogatec ali njegovi družinski člani,
niso člani poslovodstva, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb z več kot 5%
deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Zimsko
vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin v občini Rogatec«, objavljen na portalu
javnih naročil dne 13.11.2012.

Datum: ………………..
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OBR-12
OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC,
ki jo zastopa župan Martin MIKOLIČ,univ.dipl.ing.
(v nadaljevanju naročnik)
ID št. za DDV: SI 47348429
matična številka: 5883938
in
______________________________________,
ki jo zastopa ____________________________
(v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: _______________
matična številka:_____________

sta sklenili naslednji

OKVIRNI SPORAZUM ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN
JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ROGATEC
SKLOP ŠT. ________
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25.
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11), z
namenom sklenitve okvirnega sporazuma za zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in
javnih površin v občini Rogatec, objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne 18.10.2010,
pod št. objave______________, razdeljeno na več sklopov.
Dela, dogovorjena s tem sporazumom, obsegajo vsa dela po ponudbenem predračunu
izvajalca, št. _______________.
Sporazum se sklepa za sklop, št. ______________________.
Sporazum se sklene za obdobje dveh leti in sicer od 1.1.2013 do 31.12.2014.

2. člen
S tem sporazumom se naročnik in izjavalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega
naročila.
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Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno
dokumentacijo izvajalca.
3. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel
zagotovljena finančna sredstva.
Da bo naročnik izključil izvajalca, če bo nekorektno, nestrokovno in nepravočasno izpolnjeval
določila tega sporazuma in program vzdrževanja cest.
V obvestilu o izključitvi stranke iz tega sporazuma mora naročnik navesti tudi razloge in
dokazila na katera se sklicuje.
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z
upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.
Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki
jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi
nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec se tudi obvezuje:
− prevzeta dela rednega zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest opravljati po
programu, sestavljenem na podlagi normativov in standardov za redno zimsko
vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke,
vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in
uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,
− da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,
− da izvaja dodatna opravila izven tega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako
narekuje javna korist,
− da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji del,
− da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te
pogodbe,
− da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del
uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
− da
je
zavarovan
za
odgovornosti
za
škodo
iz
dejavnosti
zimskega vzdrževanja cest, poti in javnih površin, kar je dokazal s predložitvijo
dolgoročne police za obdobje trajanja javnega naročila, št. ___________, sklenjeno pri
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−
−
−
−

______________, najkasneje 15 dni po sklenitvi okvirnega sporazuma,
za stanje prevoznosti cestne mreže in objektov na cestah je izvajalec odgovoren samo
za obseg del iz dogovorjenega programa, ki ga je naročnik potrdil in zagotovil za ta dela
tudi finančna sredstva,
dajati tolmačenje o izvršenih pogodbenih delih ter podati kratko poročilo o opravljenih
delih,
izvajalec bo predstavniku naročnika omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in
upošteval njegova navodila.
pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko izvršitev nalog.

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi
subjekt le v primeru če naročnik s tem soglaša.
Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

4. člen
Cene, po predračunu številka ____________, z dne ________, so za obdobje trajanja
okvirnega sporazuma fiksne.
Skupna predračunska vrednost po predračunu iz prvega odstavka tega člena znaša
________________, ki zajema 8,5 % davek na dodano vrednost.
Naročnik ima sredstva zagotovljena v proračunu Občine Rogatec, proračunska
postavka/konto: 421331; 421332; 421333/4022030 - Pluženje in posip lokalnih cest

5. člen
Obračun del se vrši po dejansko izvršenih količinah, ki jih je izvajalec dolžan naročniku
dokazati tedensko, s predložitvijo dnevnika izvajanja zimskega vzdrževanja, podpisanega s
strani g. Antona Roškarja, ki je koordinator del in nadzornik kvalitete in količine opravljenega
dela s strani naročnika.
Izvajalec bo naročniku za opravljena dela rednega vzdrževanja izstavljal mesečne račune,
do 10. v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu.
Naročnik bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca, št.:
_________________________, odprt pri __________________, 30. dan po prejemu listine,
ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok prične teči z naslednjim dnem, ko naročnik uradno
prejme listino in se spremeni ob morebitni spremembi Zakona o izvrševanju proračunov za
leto 2013 in 2014.
V primeru, če se dela izvajajo s podizvajalci, se plačila izvajajo neposredno podizvajalcu.

35

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC
Telefon: 03/ 812 10 00
Fax: 03/ 812 10 12

IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALCI
6. člen
(Opomba: 6. člen velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj
z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta točka
črta).
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem
nastopu oz. podizvajalci:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________________
naslov: ___________________________________________________________________
matična št. _________________________ Ident. št. za DDV: _________________ .
TRR št. ____________________________________________________________
VRSTA DEL (predmet, količina): _________________________________________
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________________
naslov: ___________________________________________________________________
matična št. _________________________ Ident. št. za DDV: _________________ .
TRR št. ____________________________________________________________
VRSTA DEL (predmet, količina): _________________________________________
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________________
naslov: ___________________________________________________________________
matična št. _________________________ Ident. št. za DDV: _________________ .
TRR št. ____________________________________________________________
VRSTA DEL (predmet, količina): _________________________________________
kraj izvedbe:
rok izvedbe:
Obvezna sestavina te pogodbe je OBR-8a, OBR-8b iz razpisne dokumentacije, izpolnjeni za
vsakega posameznega podizvajalca v skladu z zahtevami 71. člena ZJN-2.
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe
z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo
naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v
petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima
izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo
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izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od
prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v
tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz
1. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.
V primeru zamenjave podizvajalca, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi predložiti
izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za
plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega
podizvajalca k neposrednemu plačilu ter pogodbo z novim podizvajalcem.
V primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov, izvajalec, ki je nosilec posla (vodilni
partner) prevzema vse pravice, dolžnosti, odgovornost in obveznosti do naročnika za
izvedbo del. Naročnik ne prevzema nobenih finančnih in drugih obveznosti do ostalih
gospodarskih subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila na podlagi sklenjenega
pravnega akta (sporazuma ali pogodbe) o skupni izvedbi javnega naročila. Izvajalec se
zavezuje, da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti podizvajalcem enake roke
plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom.
Izvajalec se zavezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih
obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev.

7. člen
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.
8. člen
Skrbnik sporazuma na strani naročnika je Anton Roškar.
Oseba,
odgovorna
za
izvajanje
tega
sporazuma
s
strani
izvajalca
je
_______________________, tel: _________________, e-pošta: _____________________.
9. člen
Naročnik lahko prekine okvirni sporazum v naslednjih primerih:
• zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno
škodo
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•

zaradi nestrokovnega in nekvalitetnega dela.

Okvirni sporazum ni mogoče prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih
obveznosti.
Izvajalec lahko prekine okvirni sporazum v primeru:
- če naročnik ne izpolnjuje obveznosti,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti del iz okvirnega sporazuma.
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal v pisni obliki. Če
izvajalec na poziv naročnika ne odpraviti pomanjkljivosti in napake, lahko naročnik unovči
predložene finančne instrumente za kvalitetno izvedbo del in naroči storitev po drugem
izvajalcu na račun izvajalca storitve.
O izključitvi, naročnik pisno obvesti izvajalca.
10. člen
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da
bosta ravnali kot dobra gospodarja.
11. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

12. člen
Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka
po dva izvoda.
Številka: 430-003/2012
Kraj in datum:

Kraj in datum:

IZVAJALEC:
___________

NAROČNIK:
Občina Rogatec
župan
Martin MIKOLIČ
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Ponudnik: ……………………………………
…………………………………...

Naročnik: Občina Rogatec
Pot k ribniku 4
3252 Rogatec

PREDRAČUN, št. _____________
2

Javno naročilo je razdeljeno na več zaprtih sklopov . Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno
celoto in ga je mogoče oddati ločeno. Ponudnik lahko poda ponudbo za en ali več zaprtih sklopov.
Upoštevane so okvirne letne količine. Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let, leto 2013 in
leto 2014.

Sklop 1: Rogatec, Brezovec

Zap. št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Opis dela
2
pluženje ceste
posipavanje ceste
pluženje in posipavanje ceste

Enota
3
ura
ura
ura

Cena enote v
Predvidena
EUR brez
letna količina
DDV
4
5
125
40
10

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4

SKUPAJ LETNO BREZ DDV
DDV
SKUPAJ LETNO Z DDV

Zaprti sklop pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse predmete naročanja v okviru posameznega sklopa,
drugače je izločen iz izbora za posamezen sklop.
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Sklop 2: Donačka Gora, Tlake, Viča vas

Zap. št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis dela
2
pluženje ceste
posipavanje ceste
pluženje in posipavanje ceste

Enota
3
ura
ura
ura

Cena enote v
Predvidena
EUR brez
letna količina
DDV
4
5
250
70
20

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4

Enota
3
ura
ura
ura

Predvidena
letna količina
4
80
20
10

Cena enote v
EUR brez
DDV
5

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4

SKUPAJ LETNO BREZ DDV
DDV
SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 3: Naselje Tlake

Zap. št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

40

Opis dela
2
pluženje ceste
posipavanje ceste
pluženje in posipavanje ceste
SKUPAJ LETNO BREZ DDV
DDV
SKUPAJ LETNO Z DDV
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Sklop 4: Sveti Jurij, Log

Zap. št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis dela
2
pluženje ceste
posipavanje ceste
pluženje in posipavanje ceste

Enota
3
ura
ura
ura

Predvidena
letna količina
4
200
70
20

Enota
3
ura
ura
ura

Predvidena
letna količina
4
80
130
10

Cena enote v
EUR brez
DDV
5

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4

Cena enote v
EUR brez
DDV
5

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4

SKUPAJ LETNO BREZ DDV
DDV
SKUPAJ LETNO Z DDV

Sklop 5: Žahenberc, Sp. Log

Zap. št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Opis dela
2
pluženje ceste
posipavanje ceste
pluženje in posipavanje ceste
SKUPAJ LETNO BREZ DDV
DDV
SKUPAJ LETNO Z DDV
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Sklop 6: Florijanski most - Strmec

Zap. št.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis dela
2
pluženje ceste
posipavanje ceste
pluženje in posipavanje ceste
posipni material - pesek
posipni material - sol
SKUPAJ LETNO BREZ DDV
DDV
SKUPAJ LETNO Z DDV

Datum: ____________
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Enota
3
ura
ura
ura
m3
m3

Predvidena
letna količina
4
5
20
5
40
20

Cena enote v
EUR brez
DDV
5

Žig in podpis ponudnika

Cena letno v
EUR brez
DDV
6=5x4
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SEZNAM RELACIJ ZA ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI
IN JAVNIH POVRŠIN V OBČINI ROGATEC PO SKLOPIH

1. SKLOP: ROGATEC- BREZOVEC
ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

JP 858790 PEŠPOT KAPELA-ŽERAK

BENCINSKI SERVIS - KURILNICA

2.

OBRTNA CONA

3.

LZ 858120 VRTEC –STIPLOVŠEK
(Strmolska)
ŽELEZNIŠKA POSTAJA

JP 858870-KAPELA-LORGER-KUČIŠVNUČEC
JP 858010 PREVOLŠEK-ČOBIČ (
Celjska)
JP 858020 POT CELJSKIH GROFOVOSET- SPUDIČ

4.

AVTOBUSNA POSTAJA

LC 858160 - LERCHINGERJEVA UL.

5.

LZ 358100-AMBULANTA –OBČINA(
Steklarska)
MEJNI PREHOD ROGATEC

LC 858090 - OBRTNIŠKA UL.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JP 858100 - KOCENOVA UL.GERŠAKKUNEJ

LC 358090 - SLOMŠKOVA UL.
LC 358090 – KITAK BRANKO
JP 858470 TRŠKE GORCE -NOVA CESTA
– R III - 689
JP 858080 – SONČNA UL.
JP 858090 – ŠORLIJEVA UL.
JP 358140 - ULICA BRATOV ŠANDA
LZ 358110 – MAJSTROVA UL.
JP 858140 -TEPEŠEV GRABEN
JP 858130 – VINSKA POT
JP 858080 – STRMA UL.
JP 858040 – HOFMANOVA UL.
JP 858140 – TEPEŠEV GRABEN
JP 858170 – OB SOTLI
KOSERNIK - ŠTURBEJ
PLOČNIKI (Rogatec – Gorenje, Rogatec –
Brezovec, Trg)
DVOREC STRMOL – OKOLICA - ŠOLMAN

21.

LC 358090 –POKOPALIŠČE –ŠTURBEJKRAJEK
HEBL – VIHER - BREZJE
KRIŽANEC (REZANC)
KITAK-KITAK
LUŽAR – POREDSKI - ARTIČ
PARKIRIŠČA STARA ŠOLA, DVOREC
STRMOL, POKOPALIŠČE
POT K RIBNIKU – BOŽAK -POLAJŽER

2. SKLOP: DONAČKA GORA-TLAKE, VIČA VAS
ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

LC 358040 – KITAK IZIDOR

RC II 432 - VANTUR

LC 358040 KRIŽIŠČE – RUDIJEV DOM

RC II 432 –BREŽNIK

2.
3.
4.
5.
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LC 358070(FL. MOST – TLAKE) LUPINŠEKI
LC 358040 (RUDIJEV DOM)- GORNJA
VAS
LC 358040 RUDIJEV DOM-KRIŽIŠČE

RC II 432 -ŠMIT
RC II 432 GALUN, MIMIČ
PLINSKA POSTAJA
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RC II 432 –PINJUŠIČ
RC II 432- LONČARIČ
RC II 432 - STRMEC – ŠTABUS
RC II 432 - KRUŠIČ
RC II 432 - PLAVČAK
RC II 432 – PERKOVIČ
RC II 432 – REBIČ, FRIC
RC II 432 - RORŠEK
LC 358070 - KRIVCI
LC 358070 - FRIC
LC 358070 - VREŠ
LC 358070 - DROVENIK
LC 358070 - FRIC-DEVCE- ČANČALA
DEVCE - KOVAČIČ
LC 358040 – SV. DONAT

3. SKLOP: NASELJE TLAKE
ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

LC 358040 GAS. DOM - TLAKE

LC 358070 – 358040 HRIBERŠEK

RC II 689 - KORAŽIJA (JEŽIŠJE)

LC 358040
PLAVČAKI,PELEKI,TRANSFORMATOR
RC II 689 – CIGLENCA - ŠKRBADJEK
MUZEJ NA PROSTEM
KONJENIŠKI KLUB IN PARKIRIŠČE

ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

RC II 689 – VREŠ (ČAPOZ)

RC II 689 – ŠERCI VRABIČ -DUCMANI

RC II 689 - RAPASNO
RC II 689 – S. JURIJ – BUKŠEK - BELE
RC II 689 – GJAČE –KRIVEC POLAJŽER
RC II 689 – VALANT - LINKECI
LC 358030 – BELE – MIKOLIČ
LC 358023 – KUBALE

G2 –107 - BORŠIČ VILI
G2 –107 - VIDINA – NOVAK -MIKOLIČ
LC 358023 - VIKENDI

LC 358023 - PECIGOS
LC 358023 - PAVLOVIČ
VODUŠEK – ZAVRŠKI (REZBAR)
LC 358042 – SV. ROK - POKOPAKIŠČE
G2 – 107- MEJNI PREHOD

LC 358042 – LIPEKI
LC 358042 – FIDERŠEK (BELČKA)
LC 358042 – KUBALE (DARINKA)
LC 358042 - DOKLČ
LC 358042 – KRIŽANEC (ŠKORJANEC)

2.
3.
4.
5.

LC 358070 FL. MOST – ŠOLA
DONAČKA GORA
ŠOLA DONAČKA GORA
ŠOLA ROGATEC

4. SKLOP : SV. JURIJ IN LOG

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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G2 –107 - 358023 – HUSTIČ – ZG.
LOG
LC 358023 - CERIJE
CERIJE – BELE ZORA - SEKUJATEK
CERIJE – SPLUVEK - KORES
CERIJE - VODUŠEK
VODUŠEK - GUNEJ
RC II 689 – 358042 ŽAHENBERC –
ZG. LOG
LC 358041 – ZG.LOG – SV. ROK
LC 358041 – OSVALDIČ – SV. ROK
GASILSKI DOM – HALUŽAN – ŠOLA
G2 – 107 - ŽELEZNIŠKA POSTAJA
G2 – 107- 358020 DOBOVECTLIČNO LOG

LC 358023 - CUREKI
LC 358023 – PLAVČAK SL.
LC 358042 - KALIŠJE

LC 358042 - PODKRIŽNIK
LC 358042 – POTOČNIK
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

LC 358042 – JOZLEKI – DOLF
LC 358042 - PILDEKI
LC 358042 – CAJZEK
LC 358042 - ŠKRBINCI
G2 – 107 - ARTIČ MICIKA
G2 – 107 - CESAR - PEZDERŠEK
G2 – 107 - POLAJŽER - PLEMENITAŠ
G2 – 107 - LINIKA
G2 -107 - ADELA
LC 358020 – ARTIČ IVO
LC 358020 – ARTIČ - NOVAK
LC 358020 – BLAGOVJEK- POTOČNIK
LC 358020 – LIPOVEC (LD)
LC 358020 – NJIVICE

5. SKLOP: ŽAHENBERC – SP. LOG
ZŠ PRIORITETA I.

PRIORITETA II.

PRIORITETA III.

1.

LC 358010 – POTOČNIK IRENA

LC 35010 - PEČELEK

LC 358030 – VIDEKI - KRIŽANEC

LC 358010 - CMOKI, BELE, KUČIŠ

LC 358030 – PLAVČAK - KORES
LC 358030 – PLAVČAK - KIDRIČI

LC 358010 – POTOČNIK (KOLAREK)
LC 358010 – KITAK (GRADNSKI)
LC 358010 - TREBŠE
LC 358 010 – ŠMIT
LC 358 010 – GAJŠEK – BUKŠEK GUST

2.
3.
4.
5.
6.
7.

LC 358010 – ŽAHENBERC DO G2 107
LC 358030 – KUTERNIK –
ŽAHENBERC

JP – javna pot
LC – lokalna cesta
LZ – lokalna zbirna cesta
RCIII 689 – regionalna cesta (Kuzminci – Žetale –Rogatec)
RCII 438 – regionalna cesta (Rogatec – Majšperk)
G2 107 glavna cesta (Šentjur - Dobovec)

6. SKLOP: FLORJANSKI MOST – STRMEC

Dodatne informacije glede relacij za zimsko vzdrževanje loklanih cest: Anton Roškar,
tel: 03/812 10 00.
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