POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost
Zap.št.
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Pogoj
Da je ponudnik v zadnjih 5-ih letih že izvedel najmanj
2 (dva) projekta izvedbe GOI del nizke gradnje, ki sta vključevala tudi
podporne zidove, od tega najmanj

en (1) projekt vrednost najmanj 200.000,00 EUR brez DDV in

en (1) projekt vrednost najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
1 (en) projekt dobave in tlakovanja s kamnitega tlaka v površini najmanj
100 m2.
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce,
morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla izvesti dela, za katera
izkazujejo sposobnost.
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Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga
gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro
opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika.
zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika
oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki
oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%

I.

Splošno

Obseg zahtevanih del je razviden iz ponudbenega predračuna in tehničnih specifikacij, ki sta sestavni
del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del. Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil
za celoto razpisanih del.
Izbrani ponudnik bo moral izvedbo del prilagoditi in izvesti vse potrebne ukrepe na način, da
ne bo moten šolski pouk in druge šolske dejavnosti ter v dogovoru z vodstvom šole. Izvajalec
mora dela izvajati in objekt zaščititi na način, da se bo pouk lahko izvajal tudi na delu objekta
v etaži pod nameravanimi posegi in da bo pouk moten v najmanjšem možnem času. Območje
gradne dvigala bo moralo biti zaščiteno posebej, da ne bo nevarnosti za uporabnike šole.
Gospodarski subjekt je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom.
Pred začetkom del je izbrani ponudnik oziroma izvajalec dolžan zapisniško in slikovno npr. s kamero
ugotoviti dejansko stanje objekta, kjer se bo investicija izvajala. Ponudnik oziroma izvajalec je dolžan
odpraviti vse nastale poškodbe, ki bi nastale ob izvajanju del, ter poskrbeti za vrnitev v prvotno stanje.
Za odpravo nastalih poškodb in povrnitev v prvotno stanje, ki v popisu del ponudbenega predračuna
niso predvidena, izvajalec ni upravičen do plačila stroškov.
Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan izvesti vse zaščite komunalnih naprav in drugih objektov v
skladu z navodili upravljavcev teh naprav. Izvajalec ni upravičen do plačila stroškov za izvedbo
zaščite naprav. Stroške mora ponudnik vkalkulirati v cene po enotah ponudbenega predračuna.
Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan vsa izvršena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi
poškodbami.
Izbrani ponudnik oz. izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču, za delavce in
naprave ter materiale po veljavnem Zakonu o predpisih o varstvu pri delu za vse sodelujoče pri
gradnji.
Gospodarski subjekt odgovarja tudi za vso škodo, povzročeno z izgradnjo objekta proti tretji osebi,
za nepredvidene dogodke in škode na sosednjih objektih, ki so posledica gradnje, do polne vrednosti.
Izbrani ponudnik oz. izvajalec bo v roku 8 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku zavarovalno
kritje za celotno pogodbeno vrednost.
Za vse materiale in konstrukcije je izbrani ponudnik oz. izvajalec dolžan dostaviti naročniku oz.
nadzornemu organu originale atestov v potrditev pred vgradnjo materialov, kopije atestov pa predložiti
investitorju ob zapisniško potrjeni primopredaji objekta, v skladu s pravilnikom o dokazilu o
zanesljivosti objekta. Za čas ko izvajalec še ni dostavil nadzoru investitorja ustrezno listino o kvaliteti
materialov, nosi odgovornost za kvaliteto teh materialov izvajalec sam.
Izvajalec je dolžan pripraviti vso dokumentacijo potrebno za izvedbo tehničnega pregleda.
Po končanih delih je obvezno potrebno opraviti kvalitetni pregled vseh opravljenih del in o tem zapisati
zapisnik, katerega potrdijo naročnik, nadzorni organ in odgovorni vodja del izvajalca.
Po vseh izvršenih delih, po uspešno izvršenem kvalitetnem pregledu in po uspešno izvršeni
primopredaji opravljenih del mora gospodarski subjekt objekt predati naročniku v skladu z takrat
veljavnim zakonom na področju gradnje objektov.
POGODBENA OBVEZNOST JE IZPOLNJENA TAKRAT, KO:
so odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu in uspešno opravljena
primopredaja objekta, ki se evidentira v podpisanem primopredajnem zapisniku (vključno s predajo
vseh zahtevanih garancij in dokazil skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila).
Primopredajo izvršijo pooblaščeni predstavnik naročnika, nadzornega organa in izvajalca ter
podpišejo primopredajni zapisnik. Primopredaja je uspešno opravljena, ko so odpravljene vse
pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu in ko je podpisan primopredajni zapisnik.
Šele po zapisniško potrjeni primopredaji opravljenih del oziroma na podlagi podpisanega
primopredajnega zapisnika lahko izvajalec izstavi končno situacijo.
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