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1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, v 

nadaljevanju: ZJN-3) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v 

skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacijo). 

 

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso dokumentacijo. Z oddajo ponudbe 

ponudnik potrjuje vsebino te dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v dokumentaciji. 

 

1.1 Naročnik 

 

ZAVOD IVANA CANKARJA, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika 

telefon:  01/ 7506630 

matična številka: 2143526000 

ID za DDV:   SI63246147 

 

1.2 Ponudnik 
 

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki so pravna ali fizična oseba in 

izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 75.(razlogi za izključitev) in 76. členu ZJN-3 

(ostali pogoji) navedene v nadaljevanju, ter izkažejo interes s tem, da naročniku oddajo 

ponudbo. 

 

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. V tem primeru mora 

vsak posamezni ponudnik (partner) izpolnjevati vse potrebne pogoje glede sposobnosti, 

navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentaciji). 

Naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. 

 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora le te navesti v ustreznih obrazcih dokumentacije, 

skupaj s predmetom, količino, vrednostjo ter krajem in rokom izvedbe. Izvajalec ne glede na 

število podizvajalcev v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega 

naročila.  

 

1.3 Predmet naročila  

 

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno, obrtniških, inštalacijskih ter elektro del za 

obnovo zgradbe in dobavo ter montažo opreme na TRŽAŠKI CESTI 23 - VRHNIKA, z vsemi 

deli, ki so predvidena v projektni dokumentaciji (PZI) in popisih ter na podlagi dejanskega 

stanja na objektu in lokaciji. 

 

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti okvirni terminski plan izvedbe.  
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Izbrani ponudniki bodo morali ob podpisu pogodbe predložiti detajlne terminske 

plane. 

 

Terminski plan in elaborat o organizaciji ureditve gradbišča morata biti usklajena z 

naročnikom, koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu in varnostnim načrtom. 

 

1.4 Rok za dokončanje del in kraj izvedbe 

 

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi 

pogodbe in uvedbi v delo in jih dokončati v dveh (2) mesecih od uvedbe izvajalca v 

delo.  

 

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno s 

predajo vse dokumentacije in uspešno izvedenim tehničnim pregledom objekta. 

 

Dela/storitve/dobave se izvajajo na območju občine Vrhnika, natančneje Tržaška cesta 23. 

 

1.5 Način in rok za predložitev ponudbe 

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 

nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 

informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 

ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb 

zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje 

ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen 

Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, 

razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN: 

https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 9. 12.  2022 do 9. ure. Za oddano ponudbo se 

šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 

ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/eJN2
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v 

informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana 

ponudba. 

V kolikor je kjerkoli v popisih uporabljeno komercialno ime proizvajalca, je potrebno to jemati 

kot navedbo “na primer«, v smislu navedbe fizikalnih, tehničnih in ostalih karakteristik, kar 

pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale z istimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi 

karakteristikami. 

 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.  

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega 

naročila je naveden na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem naročilu, v točki 

1.3. Sporočanje. 

 

1.6 Odpiranje ponudb 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 12. 2022 

ob 10. uri. na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 

javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane 

oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-

JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.  

 

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na 

razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

1.7 Pogajanja 

 
Naročnik bo s ponudniki izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.  
O pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. Če 
se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. 
končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval 
ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove 
ponudbe hkrati pozval vse ponudnike, katerih ponudbe izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in 
zanje ne obstajajo razlogi za izključitev ter njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam 
naročnika, določenih v tehnični dokumentaciji ter so prispele pravočasno in pri njih ni 
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.  
 
Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj.  
 
Naročnik se bo pogajal o ponudbeni ceni. 
 
 

   Direktorica:  

 

Marija Zakrajšek Martinjak 

https://ejn.gov.si/mojejn
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2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

2.1 Predmet naročila 

 

Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno, obrtniških, inštalacijskih ter elektro del za 

obnovo zgradbe in dobavo ter montažo opreme na TRŽAŠKI CESTI 23 - VRHNIKA, z vsemi 

deli, ki so predvidena v projektni dokumentaciji (PZI) in popisih ter na podlagi dejanskega 

stanja na objektu in lokaciji. 

 

2.2 Jezik v ponudbi  

 

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom 

in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi s strani prevajalca prevedeni 

dokumenti. V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku 

posredujejo ponudniki. 

 

2.3 Objava v uradnih glasilih 

 

Javni razpis z dokumentacijo, vsa pojasnila dokumentacije, spremembe ali dopolnitve so 

objavljeni na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/). 

 

2.4 Pravica naročnika do zavrnitve vseh ponudb, do ustavitve postopka 
oddaje javnega naročila in do odstopa od izvedbe javnega naročila 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na podlagi prvega odstavka 90. člena ZJN-3 do roka 

za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do 

ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila. 

 

Skladno z petim odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik na vseh stopnjah postopka po 

izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, 

mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali 

kandidate. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k 

sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na 

vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik 

zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so 

se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. 

 

Skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o 

oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe 

javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali 

da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila  

http://www.enarocanje.si/
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ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale 

druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 

katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. Če naročnik 

odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi 

javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih 

odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate. 

 

2.5 Odločitev o oddaji javnega naročila 

 

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil o 

sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na Portalu 

javnih naročil. Omenjeno odločitev bo naročnik sprejel najpozneje v roku 90 dni od roka za 

oddajo ponudb. 

Odločitev bo praviloma vsebovala: 

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran; 

- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika. 

 

V skladu z 90. členom ZJN-3 bo odločitev o oddaji javnega naročila objavljena na Portalu 

javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. 

 

2.5.1 Sprememba odločitve 

 

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave 

nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo 

spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega 

odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega 

naročila obvestil ponudnike. 

 

2.5.2 Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila 

 

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče 

zahtevati pravnega varstva. 

 

2.6 Prevzem dokumentacije  

 

Dokumentacija za oddajo javnega naročila, z vsemi pripadajočimi prilogami, je objavljena na 

Portalu javnih naročil pod objavo predmetnega javnega naročila (Obvestilo o naročilu male 

vrednosti - NMV1). 

 

2.7 Pojasnila, popravki in sprememba dokumentacije  

 

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil, popravil ali dopolnil 

dokumentacijo, bo spremembo, popravek oziroma dopolnitev dokumentacije v obliki 

»dopolnila« posredoval na Portal javnih naročil. 
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Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije posredujejo naročniku zgolj 

preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi 

predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila 

naročnik ni dolžan odgovoriti. 

 

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje 1. 12. 2022. 

 

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) 

pri objavi predmetnega javnega naročila, najkasneje 5. 12. 2022, pod pogojem, da je bila 

zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji. Vsak dodatek k 

dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije. Kot del dokumentacije štejejo tudi 

vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil. 

 

2.8 Javnost in zaupnost podatkov 

 

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacija ponujenega blaga, storitve 

ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke 

in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne 

morejo označiti kot poslovna skrivnost.  

 

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji 

javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred 

tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne 

uporabljajo. 

 

2.9 Pogoji dopustne ponudbe 

 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in 

zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 

korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih 

sredstev naročnika. 

 

Variantne ali alternativne ponudbe niso dopustne in jih bo naročnik v primeru prejema 

zavrnil. 
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Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno 

javno naročilo. 

 

 

2.10 Ponudnik in vrste ponudb 

 

Ponudnik je lahko katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba je lahko samostojna, skupna in s 

podizvajalci.  

 

Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim 

pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika družbe. 

 
2.10.1 Samostojna ponudba  

 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni 

ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema 

izvedbo naročila.  

 

2.10.2 Ponudba s podizvajalci 

 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme 

oddati celotnega javnega naročila. 

 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. 

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim 

je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, 

dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom 

javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za 

delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev. 

 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi: 

➢ navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter vsak 

del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (poleg točke I. še točko III. 

na obrazcu OBR. 2 - Podatki o ponudniku); 

➢ priložiti podpisano Izjavo podizvajalcev (OBR. 4); 

➢ priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva 

(OBR. 5); 

➢ soglasje podizvajalca (OBR. 6); 

➢ priložiti OBR. 7 – Pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc – za pravne 

osebe in OBR. 8 – Pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc – za fizične 

osebe; 

➢ izpolnjeno izjavo o odprtih transakcijskih računih (OBR. 10 - izjava o odprtih TRR). 
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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, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz tretjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 

petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec 

skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje, četrte in pete 

alineje tretjega odstavka.  

 

Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal 

neposredna plačila. Glavni ponudnik mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da 

na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega ponudnika neposredno 

plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 

ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega 

naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 

 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni ponudnik najpozneje v 60 dneh 

od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno 

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. 

 

Navedeno se smiselno uporablja tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali 

nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi. 

 

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od 

podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik 

zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec 

takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje. 

 

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 

podizvajalca, 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, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.  

 

Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveril ali ta vsebuje vse zahteve in ali 

je podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Če je podizvajalec neposredno plačilo zahteval, 

mora biti priložena še zahteva podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto 

ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBR. 5) in soglasje podizvajalca 

(OBR. 6). 

 

V primeru izvedbe naročila s podizvajalci je obvezna sestavina/priloga pogodbe oziroma 

okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila:  

− vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,  
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− podatki o podizvajalcu/ih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun),  

− predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del (vse tri alineje so vezane na 

izpolnitev točke III. na obrazcu OBR. 2) in 

− če so podizvajalci zahtevali neposredno plačilo, tudi pooblastilo naročniku, da na 

podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem 

(OBR. 5).  

 

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 

podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  

 

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi 

zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. 

točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

 

2.10.3 Skupna ponudba 

 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.  

 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni 

izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene 

naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. 

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja pogodbe. 

 

Iz akta o skupnem nastopanju mora biti nedvoumno razvidno najmanj naslednje: 

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, 

• obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, 

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z 

oddajo javnega naročila in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in 

da z njimi v celoti soglašajo, 

• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naročila, 

• način poravnavanja obveznosti s strani naročnika skupnim ponudnikom (vsakemu 

partnerju posebej ali preko nosilca posla), 

• način nominacije podizvajalcev (vsak skupni ponudnik posebej ali so vsi podizvajalci 

nominirani preko nosilca posla) in 

• navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. 

 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje 

v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovo osnovno sposobnostjo, pravnim 

statusom, sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti (to pomeni, da morajo  
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izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe, kot 

so zahtevani v poglavju 2.15 Merila in pogoji).  

 

Obrazec »Ponudba - predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi 

skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v 

skupni ponudbi. 

Zahteve in pogoje za priznanje za tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika se 

lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz 

teh navodil. 

 

Naročnik dopušča možnost, da se skupna ponudba po oddaji ponudbe ali po sklenitvi 

pogodbe spremeni na način, da kakšen od partnerjev v skupni ponudbi več ne sodeluje v 

konzorciju, če se to zgodi zaradi objektivnih razlogov, ki niso v sferi ostalih članov skupne 

ponudbe. V takšnem primeru preostali partnerji v skupni ponudbi prevzamejo del obveznosti, 

ki bi jih sicer moral izvesti član, ki v konzorciju ne sodeluje več. V kolikor je konzorcij 

kakšnega od pogojev za priznanje sposobnosti izpolnil s pomočjo partnerja, ki v konzorciju 

ne sodeluje več, morajo preostali ponudniki v izvedbo javnega naročila uvesti 

podizvajalca/ce, ki takšne pogoje v celoti izpolnjuje/jo ter javno naročilo dokončati s takšnim 

podizvajalcem. 

 

Kadar ponudnik nastopa kot skupina, mora izpolniti točko II. na obrazcu OBR. 2 - Podatki o 

ponudniku in posredovati akt o skupni izvedbi naročila. 

 

2.11 Garancijski roki  

 

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določb Obligacijskega 

zakonika. 

 

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma 

dobaviteljev. Garancijski rok za opravljena dela je 5 let po primopredaji pogodbenih del 

naročniku. 

 

2.12 Vsebina in rok veljavnosti ponudbe 

 

Ponudnik prevzame izvirnik te dokumentacije na Portalu javnih naročil pod objavo 

predmetnega javnega naročila. Ponudba mora biti izpolnjena po navodilih te dokumentacije, 

datirana, ožigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika.  

 

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so 

navedena na posameznem obrazcu. Ponudniki morajo predložiti ponudbo na originalnih 

obrazcih, razen tistih, kjer je dovoljeno drugače. 

 

S predložitvijo ponudbe ponudnik brez kakršnihkoli omejitev ali zadržkov sprejme pogoje 

tega razpisa in pogoje iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi tega razpisa.  
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Veljavnost ponudbe je najmanj 120 (sto dvajset) dni po roku za oddajo ponudb. Vsaka 

ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo zavrnjena. Ponudnik, ki odda ponudbo, pod 

kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v 

ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru 

ponudnik naročniku/ oziroma vsem posameznim naročnikom/ odgovarja za vso škodo, ki 

mu/jim/ je nastala. 

2.13 Obrazec »Ponudba – predračun« 
 

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen 

prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek 

skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.  

 

Izpolnjen obrazec »OBR. 1 PONUDBA – PREDRAČUN« ponudnik naloži v .pdf datoteki, ki 

bo dostopna na javnem odpiranju ponudb, in sicer v informacijski sistem e-JN v razdelek 

»Predračun«. 

 

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki 

bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem 

odpiranju ponudb.  

 

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in 

dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki 

je predložen v delu »Predračun«. 

 

Ostalo PODPISANO ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci, izjavami, 

dokazili in ostalim zahtevanim s predmetno dokumentacijo ter vključno s popisom 

del (izpolnjena Excel datoteka. xls) mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-

JN v razdelek » Druge priloge«.  

 

2.14 Pravno varstvo 

 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19), 

vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko 

z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali dokumentacijo v zvezi z oddajo 

javnega naročila, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave 

obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, 

ki je določen za oddajo ponudb. 
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Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, 

priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S 

kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 

➢ ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno 

osebo, 

➢ ime naročnika, 

➢ oznako javnega naročila, 

➢ predmet javnega naročila, 

➢ pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem. 

 

Potrdilo o vplačilu takse v višini 2.000 EUR na tekoči račun številka: 01340-6000000291, 

odprt pri UJP. 

 

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, pa kljub temu ni vložil zahtevka 

za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko 

dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. 

 

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali 

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug 

morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozori na očitano kršitev, pa te 

možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih 

naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu 

javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. 

 

2.15 Merila in pogoji 
 
2.15.1 Merilo za ocenjevanje ponudb 

 

Naročnik bo izmed dopustnih ponudb kot najugodnejšo razvrstil ponudbo, ki bo imela 

najnižjo ceno.  

 

DODATNO MERILO v primeru ponudb z isto ceno: 

 

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, 

bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako 

najnižjo ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po 

potekal v prostorih naročnika.  
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Naročnik bo na žrebu za vsakega ponudnika z enako najnižjo ceno na enak prazen list 

papirja (posebej za vsakega ponudnika) zapisal naziv ponudnika, naziv javnega naročila in 

ponudbeno ceno. Te liste bo naročnik nato ustrezno prepognil na način, da bodo v takšni 

obliki, da na prvi pogled ne bo razvidno kateri list je od katerega ponudnika. Ustrezno zakrite 

in prepognjene liste (ustrezno zakritost bodo pregledali tudi ponudniki) bo naročnik vstavil v 

vrečko/škatlo neprozorne barve, liste premešal in nato brez gledanja v vrečko/škatlo pričel z 

žrebom. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo 

prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali 

dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno ceno. 
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2.15.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti  

2.15.2.1 Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti – razlogi za izključitev  

 

1. Pogoj 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, da je 

bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 

75. člena ZJN-3. 

 

Način izpolnjevanja: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak 

izmed podizvajalcev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-

3. 

 

Zahtevano dokazilo: 

➢ Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje 

pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika in predložitvijo 

OBR. 7 – Pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc – za pravne osebe in 

OBR. 8 – Pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc – za fizične osebe; 

 

➢ Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca in predložitvijo OBR. 7 – Pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih 

evidenc – za pravne osebe in OBR. 8 – Pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih 

evidenc – za fizične osebe. 

 

2. Pogoj 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, da ne 

izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 

ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima 

sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 

oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več.  

 

Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje 

ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

Način izpolnjevanja: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak  
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izmed podizvajalcev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-

3. 

 

Zahtevano dokazilo: 

➢ Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje 

pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika.  

➢ Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca. 

 

3. Pogoj 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika: 

 

a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 

izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja; 

 

b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni 

organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem 

ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s 

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 

prekršek. 

 

Način izpolnjevanja: 

 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak 

izmed podizvajalcev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-

3. 

 

Zahtevano dokazilo: 

➢ Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje 

pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika.  

➢ Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca. 

 

4. Pogoj 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad njim začel 

postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 

insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če  
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so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge 

države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

 

 

Način izpolnjevanja: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak 

izmed podizvajalcev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-

3. 

 

Zahtevano dokazilo: 

➢ Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje 

pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika.  

➢ Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca. 

 

5. Pogoj 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če so se pri prejšnji pogodbi 

o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne 

pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno 

odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene 

druge primerljive sankcije. 

 

Način izpolnjevanja: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed 

podizvajalcev. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Zahtevano dokazilo: 

− Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje 

pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika. 

− Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca. 

 

6. Pogoj 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v 

evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 

35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-

UPB2).  

 

Način izpolnjevanja: 
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Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak 

izmed podizvajalcev.  

 

Zahtevano dokazilo: 

➢ Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje 

pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu OBR. 3 – Izjava ponudnika.  

➢ Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca. 

 

2.15.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 

 

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 

članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah 

članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. V primeru skupne ponudbe 

mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj 

izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 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.  

 

Zahtevano dokazilo: podpisana izjava (OBR. 3 – Izjava ponudnika in OBR. 4 – Izjava 

podizvajalca). 

 

2.15.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost 

 

1. Pogoj (Blokada računov) 

 

Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih 

poslovnih računov. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V 

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 

 

Zahtevano dokazilo:  

 

I. Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: 

- izpolnjena izjava o odprtih transakcijskih računih (OBR. 10 - izjava o odprtih 

TRR), 

- naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril sam. 

 

II. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

- izpolnjena izjava o odprtih transakcijskih računih. (OBR. 10 - Izjava o odprtih 

TRR), 



 

 

20 

 

 
 

Tržaška cesta 9,1360 VRHNIKA 
tel.: 01 750 66 30,  
e-pošta: info@zavod-cankar.si 

 

- dokazilo o neblokadi računa, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. 

Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 

 
2. Pogoj (Zavarovanje odgovornosti) 

 
Ponudnik mora imeti zavarovano izvajalsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega 

naročila skladno s 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 

65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in 

tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v višini letne zavarovalne 

vsote, ki ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR. 

 

Način izpolnjevanja: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru nastopa s partnerji mora pogoj izpolniti vsaj eden 

izmed partnerjev. 

 

Zahtevano dokazilo:  

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku v osmih (8) delovnih dneh od sklenitve pogodbe 

predložil: 

• fotokopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti jasno razvidna letna 

zavarovalna vsota in  

• potrdilo o plačilu premije o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati 

naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet naročila. 

 

Način izpolnjevanja: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru nastopa s partnerji mora pogoj izpolniti vsaj eden 

izmed partnerjev. 

 

Zahtevano dokazilo:  

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s: 

➢ predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti jasno razvidna 

letna zavarovalna vsota in  

➢ priloženim potrdilom o plačilu premije o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi 

utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je 

predmet naročila. 
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2.15.2.4 Kadrovska sposobnost 

 

Ponudnik mora imeti za izvajanje tega naročila, ves čas trajanja tega javnega 

naročila, na voljo najmanj: 

 

 vodjo gradnje, ki je: 

• vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri 

Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir s področja 

gradbeništva ali kot vodja del s področja gradbeništva oz. za takšen vpis 

izpolnjuje predpisane pogoje, 

• aktivno govori slovenski jezik, 

• je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, 

• v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave obvestila o tem naročilu na portalu 

javnih naročil je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja gradbišča po 

Zakonu o graditvi objektov ali kot vodja gradnje ali vodja del v skladu z 

Gradbenim zakonom sodeloval pri izgradnji (izvedba gradbeno obrtniško 

instalacijskih del v okviru gradnje novega objekta ali za dozidave ali nadzidave 

ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne gradnje) vsaj dveh (2) objektov, ki je 

razvrščen po klasifikaciji CC-SI vrst objektov v: Stavbe splošnega družbenega 

pomena (CC-SI 126) v vrednosti posameznega posla najmanj 250.000,00 EUR 

brez DDV, za katerega je že bilo pridobljeno uporabno dovoljenje na podlagi 

zakona, ki ureja področje gradnje. Za obdobje pet let pred dnevom objave 

obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil se upošteva datum 

pravnomočnega uporabnega dovoljenja; 

 

 

 

Za zahtevane kadre, ki niso državljani Republike Slovenije in zahtevane formalne izobrazbe 

niso pridobili v Sloveniji, bodo morali na naročnikov poziv naročniku pred podpisom pogodbe 

predložiti dokazilo, izdano s strani ustrezne pooblaščene inštitucije, o znanju slovenskega 

jezika na nivoju B2, glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).  

Na dan oddaje ponudbe morajo biti kadri, na katerega se ponudnik sklicuje in za katere je 

zahtevan vpis v IZS, člani Inženirske zbornice Slovenije/Obrtne zbornice 

Slovenije/Gospodarske zbornice Slovenije. 

 

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo kadri, ki jih prijavlja za vodenje izvedbe 

predmetnega javnega naročila, tudi neposredno zadolženi za vodenje izvedbe del, za katere 

bodo zadolženi in ki so predmet javnega naročila. Funkcijo, ki je razpisana v naročnikovi 

dokumentaciji, lahko opravlja izključno kader, ki je v ponudbi imenovan za opravljanje te 

funkcije. V primeru, da obstaja objektivni razlog, da priglašeni kader ne more opravljati 

strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja priglašen strokovni 

kader z drugim strokovnim kadrom, pod pogojem, da ta izpolnjuje zahtevane referenčne 

pogoje naročnika iz dokumentacije in se naročnik s tem strinja. 
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: 

 

• izpolnjen obrazec (OBR 13) »Podatki o tehničnem osebju«, 

• izpolnjen obrazec (OBR12a) »Referenčno potrdilo – vodja del«, ki je podpisan in 

potrjen s strani naročnika referenčnega posla, 

 

Izpolnjevanje pogojev glede referenčnih poslov kadra se lahko predloži tudi na drugih 

obrazcih oziroma referenčnih potrdilih, ki pa morajo vsebovati vse podatke kot so navedeni 

na obrazcu »Referenčno potrdilo«. 

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora na zahtevo naročnika 

priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval 

glede predmeta naročila ves čas trajanja predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni 

dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ipd. 

 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem 

strokovnem izpitu in referenčnem delu ter dokazilo, iz katerega bo jasno razvidna 

klasifikacija vrste objekta, ki ga prilaga kot referenco. 

 

Zamenjava vodje del, ki bo izvajal dela na predmetnem javnem naročilu je možna le, če novo 

imenovani vodja del izpolnjuje vse pogoje navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila in samo ob pisnem soglasju naročnika. 
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2.15.2.5 Reference ponudnika 

 

Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili 

izgradil (izvedba gradbeno obrtniško ter instalacijskih del v okviru gradnje novega 

objekta ali za dozidave ali nadzidave ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne 

gradnje) vsaj dva (2) objekta, ki je razvrščen po klasifikaciji CC-SI vrst objektov v: 

Stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) v vrednosti posameznega posla 

najmanj 250.000,00 EUR brez DDV, za katerega je že bilo pridobljeno uporabno 

dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje. Za obdobje pet let pred 

dnevom objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil se upošteva datum 

pravnomočnega uporabnega dovoljenja; 

 

 

Ponudnik mora navedeni pogoj izpolnjevati sam ali skupaj s partnerjem v skupni 

ponudbi. 

 

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: 

 

• izpolnjen obrazec (OBR 2) »Podatki o ponudniku«, 

• »Seznam izvršenih gradenj (OBR 11)«, ki je podpisana in potrjena s strani 

naročnika referenčnega posla oziroma druga referenčna potrdila, 

 

Izpolnjevanje pogojev glede referenčnih poslov se lahko predloži tudi na drugih obrazcih 

oziroma referenčnih potrdilih, ki pa morajo vsebovati vse podatke kot so navedeni na 

obrazcu »Izjava o referenčnem poslu«. 

 

Podatki, navedeni v obrazcih, morajo naročniku omogočati, da lahko pri navedenih 

kontaktnih osebah preveri izpolnjevanje pogoja. Če pogoja zaradi neodzivnosti ali drugih 

podobnih razlogov ne bo mogoče preveriti, se šteje, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja. 

 

 

2.16 Finančna zavarovanja 

 

Naročnik je ocenil, da so finančna zavarovanja pri izvedbi gradbeno, obrtniških ter 

inštalacijskih del, za dobro in pravočasno izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi 

nujno potrebna zaradi zavarovanja tveganj v gradbeništvu. 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančno 

garancijo ali ustrezno in enakovredno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Zavarovanje 

ali garancija, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati 

od vzorca garancije iz te dokumentacije. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »bančna 

garancija« velja tudi za ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnicah. Uporabljena 

valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. 
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Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri 

skupni ponudbi pa eden od partnerjev. 

 

2.16.1 Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti  

 

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno 

izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki velja 

najmanj šestdeset (60) dni po izteku veljavnosti pogodbe oziroma vseh sklenjenih aneksov  

 

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno 

izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v 

dokumentaciji – OBR. 16. 

 

Izbrani ponudnik mora dostaviti garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od 

sklenitve pogodbe.  

 

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bančne 

garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti.  

 

Naročnik bo unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za 

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru: 

− če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 

− če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 

ali 

− če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili pogodbe ali 

− če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 

− v drugih primerih kršitve pogodbe pri izvedbi del. 

 
2.16.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

 

Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem 

roku, v višini 5 % vrednosti končnega obračuna del z DDV, predloži izvajalec po 

dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije oziroma 

zavarovanja primopredaja ni opravljena. Garancija oziroma zavarovanje mora pokrivati 

primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi 

zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil 

svoje obveznosti.  
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Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z 

navedenim vzorcem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila – OBR. 17.  

 

Rok trajanja garancije oziroma zavarovanja je enak garancijskemu roku, ki je določen v 

pogodbi, in sicer 5 let. 

 

    

 

   Direktorica:  

 

Marija Zakrajšek Martinjak 


