
  
 

 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:  

R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA TEHNOLOŠKIH OBJEKTOV S PRIPADAJOČO OPREMO IN INFRASTRUKTURO 

 POGLAVJE 1 
 51 

 

 

 
 

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 

14 

da ima ponudnik (samostojni ponudnik ali v primeru skupine 
ponudnikov vodilni ponudnik in ostali ponudniki) dostop do kreditnih 
linij, ustreznih, da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja 
izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj 
2.000.000,00 EUR.  

Pismo o nameri banke ali zavarovalnice. 
 
Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 

IZPOLNJEVANJE POGOJA 
DOKAZUJEJO PONUDNIK 

OZIROMA SKUPINA 
PONUDNIKOV SKUPAJ 

 

15 
Da ponudnik predloži garancijo za resnost ponudbe v višini 350.000,00 
EUR. 
 

Obrazec  5.3: Garancija za resnost ponudbe 
 
Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 
 

IZPOLNJEVANJE 
POGOJA 

DOKAZUJE 
SAMOSTOJNI 

PONUDNIK 
OZIROMA 
VODILNI 

PONUDNIK V 
PRIMERU 
SKUPINE 

PONUDNIKOV 
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• Izjava 5: Izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji 
predložene izjave in dokazila 

• Izjava 7: Soglasje podizvajalca k neposrednim plačilom 
 

Podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

• Izjava 3a: Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogoja glede osnovne sposobnosti podizvajalca, ki je 
naveden pod zaporedno številko 3 v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 

• Dokazila iz uradnih evidenc za dokazovanje obveznega pogoja glede osnovne sposobnosti 
ponudnika, ki je naveden pod zaporedno številko 3 v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati ponudnik (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 
ponudnika, podano pred notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v 
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež) 

• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu 
določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila 

• Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega 
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnika svoj 
sedež). 

• Izjava 5: Izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji 
predložene izjave in dokazila 

• Izjava 7: Soglasje podizvajalca k neposrednim plačilom 
 
V kolikor ponudbo oddaja ponudnik brez podizvajalcev, obrazca 5.7 in obveznih prilog ni potrebno 
priložiti! 
 
 
 

10. Obrazec 5.8: Finančni podatki 

 
Obrazec 5.8 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.  

 
K obrazcu 5.8 mora ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v ponudbi skupine ponudnikov 
priložiti tudi sledeče obvezne priloge: 
 
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: 

• Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012, iz katerih je 
razvidno izpolnjevanje pogoja.  
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas 
poslovanja.  
 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

• Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2010, 2011 in 2012, iz katerih je 
razvidno izpolnjevanje pogoja.  
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas 
poslovanja.  
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K obrazcu 5.8 mora ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v ponudbi skupine ponudnikov 
ter podizvajalec (podizvajalci) priložiti tudi sledeče obvezne priloge: 
 

Ponudniki, podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji: 

• Dokazila o neblokadi vseh poslovnih računov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. Dokazila ne smejo 
biti starejša od dneva objave javnega naročila. 

• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja 

• 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, podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

• Dokazila o neblokadi vseh poslovnih računov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja. 
Dokazila  ne smejo biti starejša od dneva objave javnega naročila. 

• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja 

• Obrazec S-BON-1 ali obrazec izdan s strani Moody's Investors Service ali s strani 
Standard&Poor's ali s strani Fitch Ratings, ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega 
naročila, iz katerega je razvidna zahtevana bonitetna ocena po pravilih BASEL II. 

 
 
11. Obrazec 5.9: Pismo o nameri 

 
Ponudnik naj predloži 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 2.000.000,00 EUR.  

 
 
 
12. Obrazec 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca 

 
Obrazec 5.10 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika.  

 
 
 
13. Obrazec 5.11: Referenčna potrdila ponudnika  

 
Referenčna potrdila ponudnika morajo biti priložena v smislu vsebine Obrazca 5.11, izpolnjena, 
podpisana in žigosana s strani naročnikov.  
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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 

21 

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:  

• Dokazila o neblokadi vseh poslovnih računov, iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje pogoja. Dokazila ne smejo biti starejša od dneva objave javnega 
naročila. 

Ponudniki ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

• Dokazila o neblokadi vseh poslovnih računov, iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje pogoja. Dokazila ne smejo biti starejša od dneva objave javnega 
naročila. 
 

Da ponudnik v zadnjih 
šestih (6) mesecih pred 
izdajo dokazila ni imel 
blokiranega računa; 

22 

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:  

• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do 
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja 

 
Ponudniki ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do 
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja 

Da ima ponudnik plačane 
vse zapadle obveznosti do 

podizvajalcev v 
predhodnih postopkih 

javnega naročanja 
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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 

23 

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, iz katerega je razvidna zahtevana bonitetna ocena 
po pravilih BASEL II. 

• samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme 
biti starejši od dneva objave javnega naročila, iz katerega je 
razvidna zahtevana bonitetna ocena po pravilih BASEL II.  

 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

• Obrazec S-BON-1 ali obrazec izdan s strani Moody's 
Investors Service ali s strani Standard&Poor's ali s strani 
Fitch Ratings, ki ne sme biti starejši od datuma objave 
javnega naročila, iz katerega je razvidna zahtevana 
bonitetna ocena po pravilih BASEL II. 

 

Da ima/jo: 
•ponudnik oziroma vodilni ponudnik v 
ponudbi skupine ponudnikov tekočo 
bonitetno oceno najmanj SB5, izdano s strani 
AJPES, oziroma najmanj Baa1 izdano s strani 
Moody's Investors Service oziroma najmanj 
BBB+ izdano s strani Standard&Poor's oziroma 
najmanj BBB+ izdano s strani Fitch Ratings, 
•ostali ponudniki v ponudbi skupine 
ponudnikov tekočo bonitetno oceno najmanj 
SB6 izdano s strani AJPES oziroma najmanj 
Baa2 izdano s strani Moody's Investors Service 
oziroma najmanj BBB izdano s strani 
Standard&Poor's oziroma najmanj BBB izdano 
s strani Fitch Ratings, 
•podizvajalci tekočo bonitetno oceno najmanj 
SB7 izdano s strani AJPES oziroma najmanj 
Baa3 izdano s strani Moody's Investors Service 
oziroma najmanj BBB- izdano s strani 
Standard&Poor's oziroma najmanj BBB- izdano 
s strani Fitch Ratings. 

     

 

Zap. št. OBRAZEC POGOJ PREDLOŽITEV OBRAZCA IN IZPOLNJEVANJE POGOJA 

24 

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 2.000.000,00 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 

2.000.000,00 EUR. 

Ponudnikov dostop do kreditnih linij: 
 
____________________________ EUR 

 

 
 
 


