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Zap.št. POGOJ 
Dokumenti o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki 
jih mora vsak ponudnik predložiti v svoji 
ponudbi: 

Izpolnjevanje pogojev obvezno s strani 

Ponudnik oziroma 
vodilni ponudnik v 
ponudbi skupine 

ponudnikov 

Ostali 
ponudniki v 

ponudbi 
skupine 

ponudnikov 

Podizvajalec 
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Da ima ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov bonitetno oceno, ki temelji na pravilih BASEL II, najmanj 
SB5, da imajo ostali ponudniki v ponudbi skupine ponudnikov bonitetno 
oceno, ki temelji na pravilih BASEL II, najmanj SB6, ter da imajo 
podizvajalci bonitetno oceno, ki temelji na pravilih BASEL II, najmanj 
SB7. 

 

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:  

pravna oseba (gospodarska družba): Predložitev 
obrazca S-BON-1, ki ne sme biti starejši od dneva 
objave javnega naročila, iz katerega je razvidna 
bonitetna ocena po pravilih BASEL II .  
 
samostojni podjetnik: Predložitev obrazca BON-1/SP, 
ki ne sme biti starejši od dneva objave javnega 
naročila, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po 
pravilih BASEL II .  

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

Predložitev ustreznega obrazca, ki ne sme biti starejši 
od datuma objave javnega naročila, iz katerega je 
razvidna bonitetna ocena po pravilih BASEL II. 
 

Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 
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   PREDLOŽITEV OBRAZCA & IZPOLNJEVANJE POGOJA 

Zap. št. OBRAZEC POGOJ 

Samostojni 
ponudnik/ 

Vodilni 
ponudnik 

ponudnik v 
ponudbi 
skupine 

ponudnikov 

ponudnik v 
ponudbi 
skupine 

ponudnikov 

ponudnik v 
ponudbi 
skupine 

ponudnikov 

podizvajalec 
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K obrazcu 5.8 mora ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v 

ponudbi skupine ponudnikov in podizvajalci priložiti tudi sledeče obvezne priloge: 

Ponudniki  s sedežem v Republiki Sloveniji:  

• pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1. Obrazec ne sme biti 
starejši od dneva objave javnega naročila. 

• samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva 
objave javnega naročila.  

 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

• Dokazilo o bonitetni oceni po sistemu Basel II, ki ne sme biti starejše od dneva 
objave javnega naročila.  

 
Da ima ponudnik oziroma 

vodilni ponudnik v 
ponudbi skupine 

ponudnikov bonitetno 
oceno, ki temelji na 

pravilih BASEL II, najmanj 
SB5, da imajo ostali 
ponudniki v ponudbi 
skupine ponudnikov 

bonitetno oceno, ki temelji 
na pravilih BASEL II, 

najmanj SB6, ter da imajo 
podizvajalci bonitetno 

oceno, ki temelji na 
pravilih BASEL II, najmanj 

SB7 
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Obrazec 5.9: Pismo o nameri 

Ponudnik je predložil dokazilo v smislu vsebine obrazca 5.9, izdano s strani poslovne 
banke ali zavarovalne družbe, v katerem le-ta potrjuje, da ima ponudnik dostop do 
kreditne linije v višini vsaj 4.000.000,00 EUR. 

Da ima ponudnik dostop 
do kreditnih linij, 

ustreznih, da zagotovi 
zahtevane denarne prilive 
za čas trajanja izvedbe del. 

V vsakem primeru mora 
biti kreditni znesek vsaj 

4.000.000,00 EUR. 

Ponudnikov dostop do kreditnih linij: 
 
____________________________ EUR 

 

 
 
 


