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inženir skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte
alineje prejšnje točke.
5. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka
75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za
izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca (inženirja) najpozneje v
desetih dneh od prejema predloga.
6. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja,
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca (inženirja). Kadar
namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v
skladu s tem členom, mora:
- Inženir v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi s strani inženirja potrjenega
računa oziroma situacije podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- Inženir svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki jo je
predhodno potrdil.
7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.
8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora inženir najpozneje v 60 dneh
od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
9. Enake obveznosti veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev inženirja ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi.

IV.

OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA
1. Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb
docela ogledajo lokacijo in mikrolokacijo predmeta javnega naročila in predvidijo potreben
obseg in zahtevnost ter organizacijo. Ogled je možen po predhodnem dogovoru, in se lahko
opravi najkasneje do 21. 11. 2018. Kontaktna oseba je Drago Martinšek,
drago.martinsek@velenje.si oziroma 03 8961 638. Naročnik ne bo priznaval dodatnih
storitev v fazi izvedbe, kot tudi ne storitev, ki bi bile vezane na nepoznavanje lokacije ter
stanja na terenu.

V.

POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROČILA
2. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji
javnega naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 22. 11. 2018 do 11.00 ure
zastaviti vprašanje na Portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/
9

Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: http://www.velenje.si

IX.

Finančna zavarovanja
10. člen

Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti mora biti veljavno tisoč triintrideset (1.033) dni od podpisa pogodbe (od tega rok
za uvedbo izvajalca v delo 28 dni, dokončanje del petsto petdeset (550) dni ter rok za
reklamacijo napak 365 dni, dodatni rok – 90 dni) oziroma v vsakem primeru še 90 dni od
izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj operacije »CTN PRIREDITVENI ODER IN
PROSTOR.
Če med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina,
mora inženir v roku petnajst (15) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo oz. podaljšano
bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah s spremenjeno višino garantiranega
zneska oz. s spremenjenim rokom veljavnosti, v skladu s spremembo pogodbe.
V primeru podaljšanja Roka za dokončanje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V
kolikor podaljšanje Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak traja več kot 20 dni, ima
inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje
podaljšanja nad 20 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : 1.033
dni x število dni podaljšanja.

X.

Zavarovanje poklicne odgovornosti
11. člen

Inženir nadzora jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem strokovnega nadzora v skladu z določili
Gradbenega zakona (GZ) in zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila.

XI.

Protikorupcijska klavzula
12. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun Inženirja, predstavniku ali posredniku
naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo
ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, Inženirju ali njegovemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.

XII.

Socialna klavzula
13. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
inženirja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
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