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V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi 
naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno 
vsebovati naslednje določbe:  
• pooblastilo vodilnemu ponudniku;  
• neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;  
• deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;  
• način plačila preko vodilnega ponudnika;  
• rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika. 
 
V primeru, da ponudbo ne bo oddala skupina ponudnikov, akta o skupni izvedbi naročila ni 
potrebno priložiti. 

 
5. Obrazec 2: Pooblastila 

Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika 
oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali 
podizvajalcev, mora biti predložen Obrazec 2, ki morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani 
zakonitega zastopnika in osebe pooblaščene za podpis ponudbe samostojnega ponudnika 
oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali 
podizvajalcev.  
 
V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v 
primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali 
podizvajalcev, obrazca/obrazcev 2 ni potrebno priložiti! 
 

6. Izjava 1: Izjava ponudnika 
Izjava 1 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.  

 
7. Izjava 2: Izjava podizvajalca 

Izjavo 2 izpolnijo in podpišejo le podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo.  
 

8. Izjava 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravih oseb v lastništvu ponudnika 
Izjava 3 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.  
 

9. Druge neobvezne priloge 

Čeprav ponudnik v svoji ponudbi predložijo izpolnjene in podpisane izjave, je zaželeno, da 
že v sami ponudbi za namene preverbe predložijo: 

- Dokazilo o S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti 
starejše od dneva objave javnega naročila in dokazuje, da ponudnik/podizvajalec v 
zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranih bančnih računov. V primeru sklicevanja na reference podizvajalca, mora pogoj 
izpolnjevati tudi podizvajalec. 

- Referenčna potrdila o izpolnjevanju pogojev ponudnika/podizvajalca 

Ponudnik lahko predloži dodatne priloge. 
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Pogodbeni stranki  
 
OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, ki jo zastopa župan Igor Marentič 
matična številka:  
ID za DDV:  
transakcijski račun: 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
……………………………… 
…………………………….. 
matična številka:  
ID za DDV:  
transakcijski račun: 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednjo 
 
 

GRADBENO POGODBO številka _________  
UREDITEV RAZSVETLJAVE NA IGRIŠČIH OB VOJAŠNICI V POSTOJNI - 1. FAZA - MALO 

IGRIŠČE 
 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v 
nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po 
postopku naročil male vrednosti Ureditev razsvetljave na igriščih ob vojašnici v Postojni 
- 1. faza - malo igrišče, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _________, pod 
številko objave _______,  

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega 
odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Odločitvijo o oddaji 
javnega naročila številka _______, z dne ______, izbral izvajalca kot najugodnejšega 
ponudnika za izvedbo javnega naročila »Ureditev razsvetljave na igriščih ob vojašnici v 
Postojni - 1. faza - malo igrišče«,  

- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Postojna na proračunski 
postavki ______. 

 
II. PREDMET POGODBE 

2. člen 
Predmet pogodbe je Ureditev razsvetljave na igriščih ob vojašnici v Postojni - 1. faza - malo igrišče. 
 
Dela tej pogodbi obsegajo vsa dela vezana na izvedbo javnega naročila ______ (v nadaljevanju: 
investicija). 
 
Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na 
gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih 
ter varnost in stabilnost objekta, dala pa v celoti izvesti skladno s tehnično in projektno dokumentacijo. 
 


