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I.  POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  TER POGOJI ZA 
UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NARO ČILA 

 
Naročnik Občina Mežica vabi, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 
- uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2) ter javnim razpisom 
objavljenim na Portalu javnih naročil pod oznako JN 648/2015 z dne 30.01.2015, vse zainteresirane 
ponudnike k oddaji ponudb. 

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet razpisa, pri pristojnem registru ali drugem organu oz. da ima dejavnost potrebno za izvedbo 
posla določeno v statutu ali družbeni pogodbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja.  

Za oddajo naročila se v skladu s 25. členom ZJN-2 izvede javni razpis po odprtem postopku. 

Naložbo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje. Naložba se izvaja v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.  

Stopnja pomoči znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe; od tega znaša delež 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 
odstotkov. Ostalo so lastna sredstva Občine Mežica. 

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk: 

• Občina Mežica: PP 13010  

• MKGP: PP 9200 PRP 2007-2013 –EU in PP 9201 PRP 2007-2013 –slovenska udeležba. 

 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.  

II.  NAROČNIK  
Občina Mežica 
Trg svobode 1, 2392 Mežica 
Mati čna številka: 5883610 
Davčna številka: SI82400776  
Odgovorna oseba naročnika: Dušan KREBEL, župan 

 
Kontaktni osebi  naročnika:  
- Andreja Breznik, Služba za gospodarske dejavnosti 
       Kontaktna številka: 02 82 79 354   
       Elektronski naslov: andreja.breznik@mezica.si  
 
- Tanja Fučec Srnec, zunanja sodelavka, podjetje ALINACA s.p., Prevalje 

 Kontaktna številka: 040 120 914 

III.  PREDMET JAVNEGA NARO ČILA  
Predmet javnega naročila je gradnja – obnova ceste LC  257011 MEŽICA – PODKRAJ –  ŠTENGE,  

na odseku ŠKUDNIK – IZVIR ŠUMCA– GOLOB, v dolžini 1680 m in ureditev šolskega postajališča z 
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javno razsvetljavo, postavitev koša za smeti, turistične info-table in klopi. 

Obseg zahtevanih del:  

1) CESTA - PRIPRAVLJALNA DELA, SPODNJI USTROJ, ZGORNJI USTROJ, 
ODVODNJAVANJE, DRENAŽA, TESARSKA DELA, AB DELA IN ZAKLJUČNA DELA 

2)   ŠOLSKO POSTAJALIŠČE - PRIPRAVLJALNA DELA, SPODNJI USTROJ, ZGORNJI USTROJ, 
ODVODNJAVANJE, AB DELA IN ZAKLJUČNA DELA. 

Obseg zahtevanih del je razviden tudi iz popisa del in načrtov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
ali pa je v celotnem obsegu na vpogled pri kontaktni osebi naročnika. Ponudnik mora oddati ponudbo 
»po načelu dejanskih izmer in vgrajenih količinah«. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Mežica, na naslovu: www.mezica.si . 
Ponudnik oddaja ponudbo za celoten obseg del. Variante ponudbe niso dopustne. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša ali poveča obseg naročenih del ali opreme, ne da bi za to 
moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. 

IV.  VELJAVNOST PONUDBE  
Ponudba mora veljati najmanj  100 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb. 

 

V. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU  
Pravilno označene ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov 
naročnika, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, najkasneje do 16.02.2015 do 11:00 ure. 

Ponudba mora biti oddana v pisni obliki v zaprti ovojnici-kuverti, ki mora biti pravilno označena in 
sicer:  

• v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika,  
• v levem spodnjem kotu pa navedba označbe »NE ODPIRAJ – PONUDBA!« in predmeta 

javnega naročila »OBNOVA CESTE LC  257011 MEŽICA – PODKRAJ –  ŠTENGE,  
Odsek ŠKUDNIK – IZVIR ŠUMCA– GOLOB« . 
• označiti status vloge: »ODDAJA VLOGE/ UMIK/ SPREMEMBA/ DOPOLNITEV«  
• Polni naslov ponudnika mora biti naveden v levem zgornjem kotu oz. kot to narekuje 

Obrazec:Oprema ovojnice. 
 

Ponudba mora biti priložena v tiskani obliki v 1 izvodu. Priloženi morajo biti tudi predra čuni v 
digitalni obliki (CD ali USB klju č). 

VI.  JAVNO ODPIRANJE PONUDB  
Javno odpiranje ponudb bo dne 16.02.2015 ob 12:00 uri, v sejni sobi Občine Mežica, Trg svobode 1, 
2392 Mežica. 

Predstavniki ponudnikov se izkažejo strokovni komisiji s pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika za 
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu 
pravne osebe oz. samostojnega podjetnika pooblaščene za zastopanje (npr. direktor, prokurist). 
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne 
osebe.   
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V skladu s 76. členom ZJN-2 se bo o odpiranju ponudb vodil zapisnik. V kolikor naro čnik ne vroči 
zapisnika pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v 
treh delovnih dneh posredoval vsem ponudnikom.  
 
Formalno nepopolne ponudbe bodo pozvane k dopolnitvi, skladno z 78. členom ZJN-2. Rok za 
dopolnitev bo 8 dni. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne 
sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti 
ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta 
javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti 
izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na enoto ne smeta 
spreminjati. 

VII.  DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM  
Ponudnik lahko pisno zahteva pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne pozneje kot šest 
(6) dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Zahtevo mora poslati pisno na portal 
javnih naročil. Naročnik bo v zakonskem roku posredoval pisni odgovor, pojasnila bo objavil preko 
portala javnih naročil. Naročnik ne bo organiziral sestanka s ponudniki. Ogled lokacije objekta ni 
obvezen, je pa zaželen. 

VIII.  SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
Naročnik bo najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval morebitne 
spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije, ki jih bo objavil preko portala javnih 
naročil. Vsaka sprememba, dopolnitev oz. pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije.  
 

IX.  ZAHTEVE NARO ČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI  PRI PRIPRAVI  
PONUDBE  

1. Zavarovanje odgovornosti 
Ponudnik/izvajalec mora imeti, v skladu z 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list 
RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13; v 
nadaljevanju ZGO): zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim 
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 

2. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del 
Izvajalec mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi Republike Slovenije: ZGO podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in 
normativi ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo 
izvajati s strokovno usposobljenim kadrom.  

3. Skupna ponudba  
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka 
prijava vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire skladno z 
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merili te razpisne dokumentacije.  
 
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:  

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,  
• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis prijave, prijave ter podpis pogodbe,  
• obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni prijavitelj in njihove odgovornosti,  
• izjava, da so vsi prijavitelji v skupni prijavi seznanjeni z navodili prijaviteljem in razpisnimi 

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,  
• izjava, da so vsi prijavitelji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in  
• navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
 

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje prijavo in ponudbo v kolikor 
s partnerske pogodbe ne izhaja drugače. Obrazec 3 (podatki o ponudniku) podpišejo vsi partnerji, razen 
če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z 
naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali 
podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih 
napak zoper glavnega izvajalca.  
 
Če prijavitelj oz. z njim povezane družbe predložijo več prijav, bodo vse prijave takšnega prijavitelja oz. 
povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.  
 
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da: 

• ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);  
• je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); 
• so koncernske družbe; 
• sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali  
• so povezane s podjetniškimi pogodbami. 

 
 

4. Podizvajalci 1 
Izvajalec sme dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa nadaljnja oddaja del ni dopustna. 
Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih je oddal v 
izvajanje podizvajalcem.  

V skladu z določbo 6. odstavka 71. člena ZJN-2  

mora izvajalec v ponudbeni dokumentaciji OBVEZNO navesti, v kolikšnem delu in katera dela 

                                                 
1 V skladu z določbo 6. odstavka 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca 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. 
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bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcem. Vsi podizvajalci morajo biti v ponudbi 
OBVEZNO navedeni. 

Skladno s 7. odstavkom 71. člena ZJN-2 mora ponudnik, kadar namerava izvesti javno naročilo s 
podizvajalci: 

- ponudnik v pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 

 Obvezna sestavina pogodbe s podizvajalci o izvedbi javnega naročila: 

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel glavni ponudnik, 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter 
merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil soglasje naročnika. 

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
transakcijski račun), 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

Ponudnik mora s podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s 
predmetom tega javnega naročila, skladno z 71. členom ZJN-2. Kopijo pogodbe s podizvajalci 
mora ponudnik OBVEZNO predložiti k ponudbi. 

V kolikor ponudnik pogodbe s podizvajalci ne bo predložil, ga bo ponudnik pozval na dopolnitev 
ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe. 

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom (ZJN-2) obvezna. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz XI. poglavja 
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. 

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z 
naročnikom in med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Sklenjene podizvajalske 
pogodbe je ponudnik dolžan vključiti v ponudbo.  

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe (vključno z vsemi dopolnitvami ali aneksi), ki 
jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe za predmetno 
naročilo, ki se oddaja na javnem razpisu. 

5. Rok izvedbe del  

Naložba se bo izvajala v proračunskem letu 2015, s pričetkom predvidoma  10.03.2015. Rok 
zaključka izvedbe vseh pogodbenih del za projekt je najkasneje do 19.06.2015. Primopredaja del 
mora biti opravljena najkasneje do 20.6.2015. 
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Rok dokončanja del in  potrjen primopredajni zapisnik je bistvena sestavina pogodbe z 
izvajalcem. Rok zaključka naložbe je vezan na Odločbo o sofinanciranju naložbe OBNOVA 
CESTE LC 257011 MEŽICA – PODKRAJ –  ŠTENGE Odsek ŠKUDNIK – IZVIR ŠUMCA– 
GOLOB, št. 33123-134/2012 z dne 17.06.2014, MKGP, ARSKTRP. V primeru, da se bodo pojavila 
odstopanja od potrjenega terminskega plana izvedbe naložbe, bo naročnik uveljavljal pravna 
sredstva, skladno s pogodbo. 

Izvajalec priloži terminski plan poteka del, ki ga pred pri četkom del potrdi naročnik. Terminski 
plan pogodbenih del mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti in 
primopredaje. 

Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe; naročnik bo izvajalca uvedel v delo najkasneje v roku 8 
delovnih dni po podpisu pogodbe. Izvajalec se zaveže, da bo začel z deli v roku 3 delovnih dni po 
uvedbi v delo, in jih končal do roka za dokončanje. 

6. Posredovanje podatkov 
Izbrani ponudnik  mora na poziv naročnika  v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 
naročila posredovati 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. 

 

Podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 

7. Ponudba ponudnikov s sedežem izven Republike Slovenije 
V primeru, če država, v kateri ima ponudnik/partner/podizvajalec svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed 
dokumentov zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik/partner/podizvajalec predložijo 
zapriseženo izjavo, s katero potrdijo izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava mora biti podana 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih 
subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. 

Tuji ponudnik/partner/podizvajalec morajo hkrati z oddajo ponudbe podati Izjavo (oz. priložijo kopijo 
oddane vloge na pristojni davčni urad), da so na dan, ko so oddali svojo ponudbo vložili na svoj 
pristojni davčni urad vlogo za izdajo potrdila, da nimajo na dan, ko je bila oddana ponudba (po pošti, v 
vložišče naročnika ali elektronsko), v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
naročnika, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s 
plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. 

X. POPOLNOST PONUDBE 
Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. čl. ZJN-2 izločil vse 
ponudbe, ki niso popolne2 in pri katerih se ugotovi katerakoli od naslednjih pomanjkljivosti:  

- ponudnik ne izpolnjuje obligatornih in fakultativnih pogojev iz 42. do 47. člena ZJN-2,  
- ponudba ni kompletna, ker niso ponujena vsa razpisana dela, ki so v razpisni dokumentaciji 

določena kot celota,  

                                                 
2 »Popolna ponudba« je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 
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- v originalnih popisih – obseg del so vnesene količinske in kvalitetne spremembe,  
- ponudbeni obrazci z obveznimi prilogami niso izpolnjeni, podpisani ter žigosani, kot to 

narekujejo prijavni obrazci, 
- finančna zavarovanja imajo nižjo vrednost kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, 
- ponudba ne vsebuje cene oziroma cena na osnovi ponudbe ni določljiva ali je določljiva na 

podlagi parametrov, ki ponudniku v trenutku oddaje ponudbe niso znani,  
- ponudba se ne nanaša na predmet javnega razpisa,  
- posamezna dokazila ali potrdila so starejša kot je zahteva v razpisni dokumentaciji,  
- posamezni zahtevani dokumenti niso priloženi v originalu, kjer se to zahteva,  
- neizpolnjevanje pogojev s strani podizvajalcev,  
- neizpolnjevanje pogojev pri predložitvi skupne ponudbe,  
- ponudniku oz. podizvajalcu je na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka pri 

opravljanju del, ki so primerljiva s predmetom tega javnega naročila oziroma tiste ponudbe, pri 
kateri bo identificiran kateri koli drug zakonsko predpisan izločitveni razlog. 

XI.  OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE 
DEJAVNOSTI  
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:  

 
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje 

ponudbo 
Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1) 
Izpolnjevanje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalce v obsegu del, ki jih 
ponudnik/partner/podizvajalec prevzema v ponudbi.  

 
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila 

Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1)  
Izpolnjevanje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalce v obsegu del, ki jih 
ponudnik/partner/podizvajalec prevzema v ponudbi.  

 
3. Kazniva dejanja 

Ponudnik ali zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, 
navedenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. 
Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1) in pooblastili (Obrazec 5/1.1 in 5/1.2) 
Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalca.  
 

4. Evidenca z negativnimi referencami 
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a  člena ZJN-2  oziroma 81. a 
člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.  

Naročnik bo preveril podatke, skladno z (12.) odstavkom 41-člena ZJN-2. 

Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1) 

Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalca.  
 

5. Ponudnik na dan oddaje ponudbe: 
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a. ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

b. ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

c. ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli 
podobnem položaju. 

Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1)  
Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalca. Naročnik ne glede na določila 
citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka 
za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne 
poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti 
naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča. 

 
6. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. 
Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1)  
Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalca.  

 
7. Pooblastilo ponudnika za neposredna plačila podizvajalcem. 

Dokazilo: Pooblastilo ponudnika (Obrazec 5/1)  
Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja.  

 
8. Ponudniku v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na portalu javnih naročil ni bila s 

strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka 
ali hujša kršitev poklicnih pravil.  
Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1) 
Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalca.  
 

9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevan ih v skladu z določbami 41. do  49. člena 
veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal 
zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 
Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec 5/1) 
Izpolnjevaje pogoja se zahteva za ponudnika/partnerja/podizvajalca. 

XII.  EKONOMSKO-FINAN ČNA, TEHNI ČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST  
 
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje kot je navedeno v nadaljevanju. 

1. Ekonomsko-finančni pogoji 
 

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, mora biti 
ekonomsko-finančno sposoben. 
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Za ekonomsko-finančno sposobnega ponudnik se šteje ponudnik, ki :  
a) je imel v poslovnih letnih 2013 in 2014 (če pa posluje manj kot 2 leti, v obdobju, odkar posluje) 
čisti letni prihodek od prodaje, najmanj v višini dvakratnika njegove skupne ponudbene cene v 
EUR, od prodaje blaga in storitev. 
b) ima na dan izdaje bonitetne listine bonitetno oceno od SB1 do SB6 in  
c) na dan pred sestavitvijo informacije in v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih 
obveznosti. 
 
a) Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v poslovnih letih 2013 in 2014 (če pa posluje 
manj kot 2 leti, v obdobju, odkar posluje) čisti letni prihodek od prodaje najmanj v višini 
dvakratnika njegove skupne ponudbene cene z DDV v EUR, od prodaje blaga in storitev. V primeru 
skupne ponudbe in/ali ponudbe s podizvajalci se za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi 
(ponudnik, podizvajalci in partnerji), pogoj povprečnega letnega prihodka sešteva kumulativno. 
 
 
b)Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima boniteto poslovanja za leto 2013 najmanj SB6.  
Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 in ponudbe ponudnikov z neporavnanimi 
obveznostmi bodo kot nepravilne izločene. 
 
Ponudnik iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po 
pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (primerljivost bonitetnih ocen je 
razvidna na: 
http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). 
 
Če ponudnik izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), izdano s strani druge bonitetne 
agencije kot so navedene na spletni strani 
http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen, mora oceni 
priložiti dokazilo s strani bonitetne agencije, ki je izdala bonitetno oceno, ki izkazuje primerjavo 
izkazane bonitetne ocene z eno izmed ocen na navedeni spletni strani (izjava, da bonitetna ocena 
ponudnika zadošča razpisnim zahtevam in sicer, da minimalno dosega primerljivo oceno Ajpes SB6 ali 
Muddy‘s Baa2 ali S&P BBB ali Fitch BBB). 
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
 
c)Gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, mora izkazovati svojo 
solventnost, prav tako mora izkazovati, da ni imel zadnjih 6 mesecev, pred objavo javnega naročila na 
Portalu javnih naročil, blokiranega transakcijskega računa. 

 

1.1 Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti (OBRAZEC 6/1):  

Dokazila se oddajo za vsakega gospodarskega subjekta (ponudnik, partner, podizvajalec), ki 
nastopa v ponudbi ! 
 
a. Gospodarske družbe  
- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju Ajpes) S.BON 

1/P ali eS.BON ali iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelanih po pravilih 
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Basel II).  Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za prejem ponudb.  
- podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred 

objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil. Ponudnik lahko namesto S.BON ali 
eS.BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt 
TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 
30 dni pred rokom za prejem ponudb. 

b. Zadruge 
- potrdilo Ajpes S.BON 1/P, ali eS.BON ali iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine 

(izdelanih po pravilih Basel II).  Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za 
prejem ponudb. 

- podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred 
objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil.  Ponudnik lahko namesto S.BON ali 
eS.BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt 
TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 
30 dni pred rokom za prejem ponudb. 

 
c. Pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava 
- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/Z, ali eS.BON ali iz 

primerljivih obrazcev (izdelanih po pravilih Basel II) kot npr. potrdilo bank o bonitetni 
oceni.  Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za prejem ponudb in 
 

- podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred 
objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil.  Ponudnik lahko namesto S.BON ali 
eS.BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt 
TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 
30 dni pred rokom za prejem ponudb. 

 
d. Samostojni podjetnik, posameznik 
- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1/SP, ki ne sme biti starejši 

od 30 dni pred rokom za prejem ponudb in 
- podatke bank(e) o solventnosti in neblokiranosti TRR za obdobje zadnjih 6 mesecev pred 

objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil. Ponudnik lahko namesto S.BON ali 
eS.BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt 
TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Dokazilo ne sme biti starejše od 
30 dni pred rokom za prejem ponudb. 

 
 
1.2 Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja (OBRAZEC 6/2) 
 

1.3 Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do gospodarskih subjektov v skupnem 
nastopu v predhodnih postopkih javnega naročanja (OBRAZEC 6/3) 

2. Tehnični in kadrovski pogoji 
Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.  
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 Dokazila:   
 

obrazec 6/6: izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev za predmetno javno 
naročilo  

 
obrazec 6/7: izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti   
 
obrazec 6/8: seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri opravljanju razpisanih del in  njihove 
reference  

2.1 Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference):  
Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja priložiti vsaj dve (2) referenci oziroma projekta, ki jih je izvedel 
v obdobju treh (3) let pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil, vsako v višini najmanj 
100.000,00 EUR brez DDV na primerljivih projektih.  
  
V Obrazcu 6/4 naj bo jasno vidno v kakšni višini so se ta dela izvedla.  
 

 
Vrednost vsakega posameznega objekta oziroma posameznih del, ki jih ponudnik navaja kot referenco, 
mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV pogodbenih del.  
 
 
Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih. 

 
Skladno s (3). odstavkom 44. člena ZJN-2 in (3). odstavkom 45. člena ZJN-2 se lahko ponudniki 
sklicujejo na reference drugih gospodarskih subjektov, v kolikor imajo za predmetno naročilo sklenjen 
pisni dogovor za ta namen. Le—to služi kot dokazilo, da bodo imeli na voljo potrebna sredstva za 
izvedbo naročila. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti ta pisni dogovor, iz katerega bodo razvidna 
relevantna dejstva. 
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge 
gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za 
opravljanje navedenih del najmanj v višini 50 % vrednosti del za katere so podali reference.  
 
Ponudniki priložijo reference skladno z razpisnim obrazcem (OBRAZEC 6/4). 

 
2.2 Pisne izjave investitorjev s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 2.1  (OBRAZEC 

6/5) 
Za priznanje sposobnosti je potrebno predložiti potrjene reference investitorjev, s katerimi je imel 
sklenjeno pogodbeno razmerje. 
Iz pisne izjave investitorja (OBRAZEC 6/5) mora biti razvidna vrednost posamezne reference (brez 
DDV). 

 
2.3 Izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena pri izvedbi 

razpisanih del (OBRAZEC 6/6) 
2.4 Izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo razpisanih del (OBRAZEC 6/7) 
2.5 Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi  razpisanih del  in  njihove reference 

(OBRAZEC 6/8, 6/8.1, 6/8.2) 
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S strani ponudnika predlagan odgovorni vodja del mora za izpolnjevanje pogoja priložiti vsaj 1 
referenco oziroma projekte, ki jih je izvedel kot odgovorni vodja del v obdobju 3 let pred objavo tega 
naročila na Portalu javnih naročil, na primerljivih projektih. 

 
Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja predložiti s strani investitorja podpisan Obrazec 6/5. 
  

2.6 Izjava, da se pri gradnji upoštevajo zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet naročila 
(OBRAZEC 6/9). 
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XIII.  FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZP OLNJEVANJE 
SVOJIH OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NARO ČILA   

 
Naročnik se je določil ustrezna finančna zavarovanja na podlagi Uredbe o finančnih zavarovanjih pri 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14). 
Finančno zavarovanje, mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv in biti izdano po vzorcu iz 
razpisne dokumentacije. Naročnik se sklicuje na Enotna pravila Mednarodne trgovinske zbornice za 
garancije na poziv (EPGP-758). Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.  
Na predloženem instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v 
znesku. 

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe : 
Ponudnika mora predložiti menico kot instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. 
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano v višini 3% od ponudbene vrednosti 
brez DDV. 

 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Predloženo 
finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati 
dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov kot jih določi naročnik, nižjega zneska kot ga določi 
naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.  

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega 
zavarovanja kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in 
se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.  

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro 
izvedbo posla ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na strani 
naročnika, bo naročnik unovčil instrument finančnega zavarovanja.  

 
Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z 
instrumentom finančnega zavarovanja.   
 

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
Ponudnik mora predložiti izklju čno bančno garancijo kot instrument finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša 10 % pogodbene 
vrednosti (z DDV). 

Izbrani ponudnik jo predloži, najkasneje v roku 8 delovnih dni od sklenitve pogodbe. 

 

3. Finančno za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku 
Ponudnika mora predložiti izklju čno bančno garancijo kot instrument finančnega zavarovanja za 
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.  
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Višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku znaša  5 % pogodbene 
vrednosti (z DDV). 

 

XIV.  ZAVEZA IZVAJALCA  
 

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:  
 
- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,  
- da se strinja z vsemi pogodbenimi določili,  
- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,  
- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter 

ureditvi delovnih pogojev,  
- da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev,  
- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.  

 

XV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE  
 

Kot najugodnejši, bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije, izbran ponudnik, ki bo 
ponudil najnižjo ceno za vsa razpisana dela tega javnega naročila. 
 

XVI.  DODATNA NAROČILA  
V skladu z določilom petega (5.) odstavka 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost po postopku s 
pogajanji brez predhodne objave oddati dodatne gradnje:  
 
- ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin 
postale potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se 
naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo;  
 
- če teh dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to 
naročniku povzročilo resne težave ali  
 
- če so dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za 
dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 
30 % zneska prvotnega naročila.  
 
 
 

XVII.  PROTIKORUPCIJSKO DOLO ČILO  
 

Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj 
ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev 
naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 
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nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede 
prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/2011). 
 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor 
določene ponudbe. 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 ne bi bila izpolnjena.  
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 
komisije.  
 
Naročnik bo zavrnil ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, obljubil ali storil dejanje iz 42. člena 
ZJN-2. 

 

XVIII.  ODLOČITEV O ODDAJI NARO ČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE  
Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v 
skladu z 78. členom in upoštevaje prvi in drugi odstavek 41. člena ZJN-2, izločil vse ponudbe, ki ne 
bodo popolne. V obvestilu o odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik izločene ponudnike 
opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke, ki jih določa prvi odstavek 79. 
člena ZJN-2, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena ZJN-2.  
V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje 
ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev 
objavil na portalu javnih naročil. Morebitno že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil 
pošiljateljem in jih obvestil o ustavitvi postopka javnega naročila in jih opozoril na možnost 
uveljavljanja pravnega varstva. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema 
nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.  
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo 
naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o zavrnitvi vseh ponudb, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene 
ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo 
predložili ponudbe in svoj nadzorni organ. V obvestilu o zavrnitvi vseh ponudb bo naročnik ponudnike 
opozoril tudi na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke iz prvega odstavka 79. 
člena ZJN-2.  
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, do 
sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa 
odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali 
da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila 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 bi postala izvedba javnega 
naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega 
naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno 
obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.  
V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel 
neprimerne ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, si naročnik pridržuje 
pravico izvesti postopek s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2. 
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            ZAHTEVA ZA PRAVNO VARSTVO 

V skladu s 5. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 
43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) se lahko zahteva za pravno varstvo vloži v vseh 
stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki 
bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače. Za kršitev, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno 
vplivala na oddajo javnega naročila, šteje zlasti: 
-        odločitev, da se naročilo odda ponudniku, ki ni najugodnejši ali ne izpolnjuje obveznih pogojev iz 
razpisne dokumentacije ali povabila k oddaji ponudbe; 
-        dopuščena sprememba tistih delov ponudbe, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta 
javnega naročila, cene ali elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
ponudb; 
-        oddaja naročila brez objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, čeprav tega zakon ne 
dopušča; 
-        rok za prejem prijav ali ponudb, ki zainteresiranim ponudnikom glede na zahtevnost razpisne 
dokumentacije onemogoča pripravo popolne ponudbe. 
 
Ministrstvo za javno upravo je podalo za leto 2015 dodatna navodila glede postopkov za pravno 
varstvo, ki jih povzemamo iz objave iz njihove spletne strani ( http://www.djn.mju.gov.si/sistem-
javnega-narocanja/pravno-varstvo): 
 
Ne glede na drugi odstavek 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni 
list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I), skladno s 73. a členom Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - 
ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14) znaša taksa v letu 2015 v 
primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 eurov. 
 
  
V Uradnem listu RS, št. 63/13 je bil dne 26. 7. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki je začel veljati dne 10. 8. 2013. 
Poglavitne novosti, ki jih prinaša so: 
– možnost uveljavljanja pravnega varstva zgolj zoper kršitve, ki bistveno vplivajo ali bi lahko bistveno 
vplivale na oddajo javnega naročila; 
– prednostna obravnava zahtevkov za revizijo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, ki so sofinancirana 
iz evropskih sredstev; 
– potencialni ponudniki morajo naročnika na morebitne nepravilnosti v razpisni dokumentaciji za oddaji 
javnega naročila opozoriti pred vložitvijo zahtevka za revizijo, in sicer z opozorilom, ki ga podajo preko 
portala javnih naročil (rubrika »Pošiljanje vprašanja naročniku«); 
– nov, bolj pregleden in sorazmeren način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek; 
– možnost povračila 50 % plačane takse, če vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, katerega je naročnik 
zavrnil, Državna revizijska komisija pa o njem še ni odločila. 
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. 
člena ZPVPJN. 
 
Rok za vložitev zahtevka za revizijo je praviloma osem delovnih dni od seznanitve z domnevno 
kršitvijo. Natančneje ga določa 25. člen ZPVPJN. 
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Zahtevek za revizijo mora v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka 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. 
ZPVPJN v drugem odstavku 15. člena določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti 
potrdilo o plačilu takse. Če zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse ali če ni plačana 
ustrezna taksa, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). 
 
Kadar zahtevek za revizijo ne prestane predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN, naročnik 
zahtevek za revizijo zavrže. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za revizijo obravnava 
vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali mu ugodi. Kadar naročnik zahtevku za revizijo ugodi, 
hkrati delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev, upoštevaje pri tem 
naravo kršitve in trenutno fazo postopka javnega naročanja. Predhodni preizkus zahtevka za revizijo 
mora naročnik izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku za revizijo pa mora sprejeti v osmih 
delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od poteka roka, ki ga 
ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena 
ZPVPJN se namreč postopkov pravnega varstva lahko udeležuje tudi izbrani ponudnik . 
V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, se postopek pravnega varstva avtomatično 
nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN svoj 
zahtevek umakne. 
V primeru umika zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitev Državne revizijske komisije o tem 
zahtevku, je vlagatelj upravičen do povračila polovice plačane takse. 
Pritožba je dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ali zoper njegovo 
odločitev o stroških v predrevizijskem postopku. Postopek pritožbe ureja šesto poglavje ZPVPJN. 
Uveljavljanje ničnosti natančneje ureja peto poglavje ZPVPJN. 
 
Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka 
za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahtevek za revizijo 
se nanaša na: 

Postopek oziroma način oddaje javnega naročila Višina 
takse (v 
EUR) 

objavo obvestila o postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi; 2.500 
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naročilu, 

povabilo k oddaji 
ponudbe, 

razpisno dokumentacijo 
 

odprti postopek; 

postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti; 

postopek s pogajanji po predhodni objavi; 

postopek s pogajanji brez predhodne objave; 

konkurenčni dialog; 
 

7.000 

ostala ravnanja oziroma 
odločitve naročnika  
(npr. odločitev o oddaji 
javnega naročila, 
izločitev posamezne 
ponudbe, zavrnitev vseh 
ponudb, ustavitev 
postopka javnega 
naročanja, kršitve v 
zvezi z vpogledom v 
ponudbe drugih 
ponudnikov) 
 

postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi; 
odprti postopek; 
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti; 
postopek s pogajanji po predhodni objavi; 
postopek s pogajanji brez predhodne objave; 
konkurenčni dialog; 
 

2 % od cene 
najugodnejše 
popolne 
ponudbe* 
za sklop ali 
javno 
naročilo z 
DDV 
(min. 500 
EUR; 
max. 25.000 
EUR;) 
 

objavo obvestila o 
naročilu, 

povabilo k oddaji 
ponudbe, razpisno 
dokumentacijo 

ali 

ostala ravnanja oziroma 
odločitve naročnika 

 

storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in 
varnosti B;  

1.000 

 
Taksa za predrevizijski in revizijski postopek 
V nadaljevanju so upoštevaje Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/2010 in spremembe) navedeni potrebni podatki za 
plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek. 
  
Transakcijski 
račun: 

SI56 0110 0100 0358 802 

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 
SWIFT KODA: BSLJSI2X 
IBAN: SI56011001000358802 
Referenca: 11     16110-7111290-XXXXXX 15 
 
Zadnji, tretji del reference, predstavlja številko objave obvestila o naročilu. 
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XIX.  SKLENITEV POGODBE  
 

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 3 (treh) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni 
sklenitvi.  
 
Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo 
v tem primeru unovčil instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ne glede na razloge za 
odstop od ponudbe.  
V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z 
izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar 
pomeni tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 
Ponudnik mora vzorec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji izpolniti, parafirati vsako 
stran pogodbe, jo na zadnji strani podpisati ter žigosati. 

XX. JAMSTVO  ZA ODPRAVO NAPAK  
 

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z 
določili Obligacijskega zakonika.  

XXI.  VAROVANJE ZAUPNOSTI  
 

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za 
zaupne podatke, so jih dolžni varovati po predpisih.  
 
Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne 
informacije ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in 
parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali 
dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali 
»POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.  
 
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, 
ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno 
skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, 
bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki 
bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 
dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali 
kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo 
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo 
označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, 
poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.  
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe ZJN-2 v drugem odstavku 22. 
člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne 
postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki 
so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.  
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem 
določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna 
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skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec nad oznako 
napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako 
zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam 
umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne 
podatke. 
 

XXII.  ZAHTEVE NARO ČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE  

1. Opremljanje in označevanje ponudbe  
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije oz. posameznih delov le-te.  
 
Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na originalnih vzorcih razpisnega 
gradiva in ponudbenih obrazcih naročnika, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Druge zahtevane 
dokumente, za katere naročnik ne prilaga originalnih obrazcev, si ponudnik pridobi pri pristojnih 
organih in jih predloži naročniku v izvirniku oz. kopiji. V primeru dvoma, da fotokopije dokumentov ne 
ustrezajo originalom, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev originalnih dokumentov.  

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo speto v mapo oz. register in sicer tako, da so 
posamezna poglavja ločena s pregradnimi listi, ki so del razpisne dokumentacije in na katerih so 
navedeni naslovi posameznih poglavij ter vsebina zahtevanih dokumentov.  
 
Ponudba mora biti oddana na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v zaprti ovojnici-
kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer:  

- v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika,  

- v levem spodnjem kotu pa navedba označbe »NE ODPIRAJ – PONUDBA!« in predmeta 
javnega naročila »«OBNOVA CESTE LC  257011 MEŽICA – PODKRAJ –  ŠTENGE, Odsek 
ŠKUDNIK – IZVIR ŠUMCA– GOLOB.« 

- Označiti status vloge: »ODDAJA VLOGE/ UMIK/ SPREMEMBA/ DOPOLNITEV« 

- Polni naslov ponudnika mora biti naveden v levem zgornjem kotu oz. kot to narekuje 
Obrazec:Oprema ovojnice. 

 

Ponudba mora biti priložena v tiskani obliki v 1 izvodu s prilogo predračuna v digitalni obliki (CD 
ali USB ključ). 

2.  Vsebina ponudbe 
Ponudniki morajo predložiti ponudbe v skladu s popisi del, načrti in tehničnimi poročili, kot so podani v 
razpisni dokumentaciji.  

3. Ponudbena cena  
Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejanskih izmer in vgrajenih količinah«. Cene morajo biti 
izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, kakor tudi davke in 
morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno delo, mora le tega navesti v 
ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v 
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ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali.  

Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo ter predvidi potreben obseg, 
zahtevnost in organizacijo del.  

Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Pri izračunu 
ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene. 
Cena v ponudbi mora vključevati tudi vse stroške transporta, zavarovanja, cestnih zapor, 
kontrole kakovosti, stroške deponiranja odpadnega materiala, dokazila o ustreznosti vseh 
vgrajenih materialov, stroške razlagalnih in gradbiščnih tabel v skladu s Priročnikom za 
obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007 – 2013 in vse ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del. Cena 
vključuje tudi strošek morebitnega odklopa, prestavitve, preusmeritve in prevezav vseh komunalnih 
vodov, vseh potrebnih preusmeritev, zapor ceste, novih prečkanj ceste, morebitnega semaforiziranja 
gradbišča v času obnove in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa predmeta.  

Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve 
naročnika, ki so navedene v tehničnem opisu predmeta javnega naročila, in zahteve naročnika, ki so 
sestavni del te razpisne dokumentacije. 

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.  

Če bo naročnik menil, da je določena  ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o 
možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik  ponudbo preveril v skladu z 49. členom ZJN-2.  

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne 
podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila 
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. 

Vsi podani popusti veljajo tudi za vsa več in/ali dodatna dela.  

            Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede: 

- ekonomičnosti načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve;  

- izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje, 
dobavi blaga ali opravljanju storitev;  

- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;  

- skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe 
gradenj, storitev ali dobav blaga;  

- možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.  

Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena  dokazila.  

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.  

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo 
zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi 
naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito. 

4. Rok plačila  
Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z ločenimi začasnimi situacijami za naročnika – 
Občino Mežica v višini, izraženi v EUR, v skladu z dejanskim napredovanjem del, ter s končno 
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situacijo. 
 
Izvajalec ni upravičen do povračila zamudnih obresti, ki tečejo, če je naročnik v zamudi s plačilom po 
izteku valute, v kolikor je naročnik podal pravočasen in popoln zahtevek za izplačilo sofinancerskih 
sredstev. 

 
Izvajalec je dolžan dostaviti potrjeno situacijo s strani nadzornega organa v roku pet (5) dni po 
opravljenem delu. Zadnji račun oz. končna situacija mora biti dostavljena in potrjena s strani nadzora 
najkasneje do 19.6.2015.  
Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni 
sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena. 
Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrditi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da 
sta račun oz. situacija potrjena. 
Rok plačila situacij je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu potrjene 
situacije oz. računa s strani nadzornega organa, ki jamči, da so količine in cene v skladu z dejansko 
opravljenim delom in vgrajenim materialom.  
Ko izvajalec dokonča vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene na 
internem tehničnem in kvalitetnem pregledu, ter ko odpravi vse pomanjkljivosti na objektu, ugotovljene 
s strani naročnika, po uspešni zapisniški primopredaji del preda končni obračun. Bančno garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku izvajalec predloži ob uspešni primopredaji.  
Naročnik si pridržuje možnost postopati skladno s 26. členom, tretji odstavek, točka 3. Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).  
Občina Mežica izvaja javno naročilo za potrebe opravljanja dejavnosti v javnem interesu, zato bo 
izbrani izvajalec, v skladu z 127.a členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, 
izstavil račun z obračunanim davkom na dodano vrednost. 

5. Jezik in valuta  
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih, ponudba oziroma ponudbena dokumentacija pa oddana v 
slovenskem jeziku.  
Tehnični opis, potrdila o kakovosti in certifikati morajo biti predloženi v slovenskem jeziku.  

6. Dopustne dopolnitve ponudbe  
 

Ob ugotovitvi, da je ponudba formalno nepopolna, bo naročnik v skladu z 78. členom ZJN-2 dopustil in 
omogočil dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev take ponudbe le v 
primeru, da določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki mu ga bo določil 
naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.  
 
Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi 
lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik 
prejel v postopku javnega naročanja.  

7. Preveritev ponudbe  
Naročnik bo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila, preveril obstoj in vsebino 
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe. 
V kolikor naročnik v postopku javnega naročanja ugotovi, da je posamezni ponudnik v ponudbi 
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predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka. 
 

8. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe:  
Ponudnik lahko umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki prispe k naročniku pred iztekom roka za 
oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba na odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku.  

Ponudnik lahko do zaključka roka za oddajo ponudbe ponudbo umakne / spremeni / dopolni, kar mora 
na ovojnici ustrezno označiti na naslednji način naveden v točki 4 teh navodil.  

Ponudbe ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo ponudb. Mogoča je 
edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu.  

V primeru, da ponudnik umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil 
ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe, skladno s 74.a členom ZJN-2. 

9. Stroški ponudbe  
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.  

10. Veljavnost ponudbe  
Ponudba mora veljati najmanj 100 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb. Ponudnik lahko v 
ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe, ki mora biti pokrit z ustreznim instrumentom finančnega 
zavarovanja za resnost ponudbe.  
V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za 
določeno dodatno obdobje.   
 

XXIII.  VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE  
Ponudnik predloži ponudbeno dokumentacijo zloženo po naslednjem vrstnem redu:  
 
1. Ponudbena dokumentacija – naslovnica  

2. Kazalo – vsebina ponudbene dokumentacije  

3. Podatki o ponudniku/podizvajalcih  

4. Izjava o sprejemu razpisnih pogojev  

5. Dokazila za priznanje osnovne sposobnosti ponudnika in sposobnosti za opravljanje poklicne 

dejavnosti  

6. Dokazila za priznanje ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti  

7. Ponudba s ponudbenim predračunom (v pisni in digitalni obliki) (priloga v excelu) in terminskim 

planom 

8. Finančno zavarovanje, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje obveznosti v postopku 

javnega naročila.  

9. Parafiran vzorec pogodbe 
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10. Pravni akt o skupni izvedbi naročila (v kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev/podizvajalcev) 

11. Pisni sklep o poslovni skrivnosti 

12. Vzorec za opremo ovojnice se nalepi na sprednjo stran kuverte. 

 

Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči. Obrazci morajo biti med seboj 
ločeni z vmesnimi kartoni (smiselno, po zgoraj navedenih poglavjih). 
 
Ponudba mora biti zvezana, da je onemogočeno izvzemanje listov. V kolikor ponudba ne bo zvezana, jo 
bo strokovna komisija na odpiranju zvezala. 

 

XXIV.  POPISI DEL (v prilogi) 
SPLOŠNI POGOJI 

1. Dokumentacija 
Izvajalec mora ob primopredaji del naročniku predati tudi vso dokumentacijo potrebno za pridobitev 
upravnih dovoljenj in drugih določil glede na zakonodajo, standarde in dobro prakso (dokazila o 
zanesljivosti, certifikati, PID, izjave o skladnosti, evidenčni listi o ravnanju z odpadki, garancijski listi 
…). 

2. Enakovrednost vgrajenih materialov in naprav 
 
Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz 
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. 
 
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme s čemer so natančno 
opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo drugega proizvajalca 
in tipa pri čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od tistih v 
popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno s morebitnimi 
spremembami oz. dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.     
    
Navedba opreme v postavkah popisa vključuje tudi:  

- dobavo oz. transport,  
- montažo vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca,  
- vse potrebne certifikate oz. potrdila,  
- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času 

izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno 
pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za pogodbenih del dostaviti 
naročniku. 
 

Opis storitev zajetih v ceni: 
- izvedba po opisu v posameznih postavkah, 
- vsa zavarovanja,  
- vsi transporti. 
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Izvajalec mora sam zagotoviti in v ponudben predračun vključiti tudi stroške gradbiščne elektrike in 
vode. 
 

3. Obvezna priloga popisov je tudi terminski plan izvedbe del. 

4. Ponudbeni predračun  
Ponudbeni predračun pod točko 7 poglavja XXIII mora ponudnik predložiti tudi v digitalni obliki. 

 
 
 
 
Mežica, 30.01.2015 
 

Za naročnika:  
župan Občine Mežica 
Dušan KREBEL, l. r. 

 


