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MERILA IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

 

 

1 . VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

1. izpolnjena priloga 1: Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico (kuverto) ponudbe; 

2. izpolnjena in podpisana ter žigosana vsaka stran povabila ponudnikom in ponudbene 

dokumentacije; 

3. izpolnjena in podpisana ter žigosana vsaka stran priloga 2: Ponudba; 

4. izpolnjena in podpisana ter žigosana Priloga 3: Tehnično poročilo in popis del; 

5. izpolnjena in podpisana ter žigosana priloga 4: Vzorec pogodbe; 

6. izpolnjena in podpisana ter žigosana priloga 5: Izjava in pooblastilo ponudnika; 

7. izpolnjena in podpisana ter žigosana priloga 6: Soglasje in izjava podizvajalca; 

8. bančna garancija v korist naročnika za resnost ponudbe, ki bistveno ne odstopa od 

vzorca priloge 7: Bančna garancija za resnost ponudbe; 

9. original izjava banke o predložitvi bančne garancije v korist naročnika za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, ki bistveno ne odstopa od vzorca priloge 8: Bančna garancija 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 

10. original izjava banke o predložitvi bančne garancije v korist naročnika za odpravo napak v 

garancijskem roku, ki bistveno ne odstopa od vzorca priloge 9: Bančna garancija za 

odpravo napak v garancijskem roku; 

11. original potrdilo o solventnosti, obrazec BON 2 ali S-BON (AJPES); 

12. Partnerska pogodba v primeru skupne ponudbe več pogodbenih partnerjev 

2. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo na podlagi merila: najnižja ponudbena cena, ob 

upoštevanju bonitetne ocene – AJPES SB najmanj 5. Potrdilo Ajpes dostavi ponudnik. 

3. POGOJI ZA UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI  

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, v kolikor ne bo izpolnjeval pogojev 

za priznanje osnovne sposobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomske in 

finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti. 

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen v primeru, 

ko je v tej razpisni dokumentaciji zahtevan originalni dokument. Starost listin: listine morajo 
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odražati aktualno stanje in ne smejo biti starejše od tri mesece, razen kjer je izrecno zahtevana 

listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. 

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba 

formalno nepopolna, bo v skladu z 78. členom ZJN-2 ponudniku omogočil dopolnitev take 

ponudbe, v kolikor določenega dejstva ne bi mogel sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga bo 

določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.  Pri 

preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval tudi podatke iz uradnih evidenc, ki jih 

bo pridobil ali jih bo predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnih naročil.  

Pri izkazovanju kadrovske, ekonomske in finančne sposobnosti se lahko ob pogojih iz tretjega in 

četrtega odstavka 44. člena ZJN-2 in tretjega in četrtega odstavka 45. člena ZJN-2 ponudnik 

sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave med 

njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti ustrezno pisno dokazilo, iz katerega bo 

razvidno, da bo ponudnik imel na voljo zahtevana sredstva za izvedbo naročila. V primeru, da 

ponudnik tega dokazila ne predloži, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 

Osnovna sposobnost: 

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem  in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. 

2. Ponudnik in podizvajalec nista v stečajnem postopku, 

3. Ponudnik in podizvajalec, katerega član poslovodstva ali nadzornega organa ali njegov 

zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in  

prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v 

postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali 

delničar za lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega 

organa ali zastopnik subjekta, nad katerimi je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne 

poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, 

 

4. Ponudnik in podizvajalec na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih 

zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu  z zakonskimi 

določbami države, v kateri ima sedež, ali z določbami države naročnika. 

 

5. Ponudnik in podizvajalec na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih 

zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri 

ima sedež, ali z določbami države naročnika. 

 

6. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 

začetek postopka prisilne poravnave, ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali v 

postopku prisilnega prenehanja, s posli ponudnika iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 

ponudnik ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju; 

7. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) oziroma iz predmetne evidence 

izhaja, da funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član ni udeležen 

kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih 

pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu    

8. 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. 
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9. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja. 

Dokazila: 

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev pod 1. do vključno 9. točke s podpisom v prilogi 5 

»Izjava in pooblastilo ponudnika«. V primeru skupne ponudbe mora vsak izmed partnerjev v 

skupni ponudbi izkazati izpolnjevanje pogojev pod 1. do 9. točke.  

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogojev pod 2. do vključno 5. točke s podpisom v prilogi 6 

»Soglasje in izjava podizvajalca« 

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: 

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki jih za izdelavo razpisane naloge predpisuje Zakon o 

graditvi objektov in mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet naročila. 

Dokazilo: 

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z izpolnitvijo in podpisom priloge 5 »Izjava in 

pooblastilo ponudnika«.  

Ekonomska in finančna sposobnost: 

1. Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem računu 

več kot tri (3) dni do datuma izstavitve dokazila.  

Dokazilo: 

 za pravne osebe BON 2, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne 

evidence ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo poslovne banke o solventnosti, 

 za samostojne podjetnike potrdilo banke o stanju na poslovnem računu za zadnjih šest 

(6) obračunsko zaključenih mesecev pred rokom za predložitev ponudb. 

Dokazila s podatki o plačilni sposobnosti ne smejo biti starejša od trideset (30) dni (razen 

zaključni račun).  

Kadrovska sposobnost: 

1. Odgovorni vodja del je bil v zadnjih 5 letih odgovorni vodja del pri vsaj enem podobnem 

uspešno zaključenem poslu, kot je predmet naročila v vrednosti vsaj 20.000,00 EUR ). 

Odgovorni vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del, skladen z 

Zakonom o graditvi objektov. Imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj ter biti v delovnem 

razmerju pri ponudniku. 

Odgovorni vodja del mora biti vpisan v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni inženirski 

zbornici. 

Reference ne smejo biti starejše od 5 let. Za datum reference se šteje dan, ko je posel 

zaključen. 
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Dokazilo: 

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz priloge 2 »Ponudba«, priložene fotokopije 

strokovnega izpita oziroma potrdila vpisa v register pooblaščenih inženirjev pri pristojni 

inženirski zbornici ter iz potrdila naročnika/investitorja o izvedenih referenčnih poslih (lahko 

žig in podpis naročnika posla na prilogi 2 »Ponudba« poleg navedbe reference ali 

podpisana in žigosana izjava naročnika posla za ta kader). 

2. Ponudnik mora izkazati, da je kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali 

podizvajalec v zadnjih 5 letih izvedel vsaj en podoben uspešno zaključene posel, kot je 

predmet naročila v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR). 

Reference ne smejo biti starejše od 5 let. Za datum reference se šteje dan, ko je posel 

zaključen. 

Dokazilo: 

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z izpolnitvijo in podpisom priloge 2: Ponudba in 

potrdila naročnika/investitorja o izvedenih referenčnih poslih (lahko žig in podpis naročnika 

posla na prilogi 2 Ponudba poleg navedbe reference ali podpisana in žigosana izjava 

naročnika posla). 

V primeru skupne ponudbe se izpolnjevanje naročnikovih pogojev kadrovske sposobnosti  

ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj. 

 

Tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila: 

Ponudnik mora zagotoviti najmanj naslednje tehnične zmogljivosti: 

- 1x kopač 

- 1 kamiona 

Pred pričetkom del bo nadzornik preveril usposobljenost in številčnost izvajalcev del. 

V ponudbi je potrebno navesti opremo, s katero razpolaga sam, s partnerji ali z izbranim 

podizvajalcem oz. z najemno pogodbo. Izbrani podizvajalec mora biti naveden v delovni skupini. 

Dokazilo: 

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z izpolnitvijo in podpisom priloge 2: Ponudba 

 

4. DRUGI POGOJI NAROČNIKA 

Ponudbene cene na enoto so fiksne in nespremenljive za ves čas gradnje. Uporaba gradbenih 

uzanca je za ves čas gradnje izključena. 

V primeru, da namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, je obvezna sestavina 

pogodbe o izvedbi javnega naročila: 

- vsaka vrsta del, kij jih bo izvedel podizvajalec, 
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- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun), 

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

 

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

 

Ponudnik, ki bo sklenil pogodbo z naročnikom, bo moral svojemu računu oz. situaciji obvezno 

priložiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

 

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-

temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-

ta zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in  

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

V primeru, da izbrani kandidat po pozivu ne podpiše pogodbe, lahko naročnik sklene pogodbo z 

naslednjim kandidatom, uvrščenim na drugo mesto glede na ocenjevalno lestvico in katera 

ponudba je popolna oziroma, če to ni mogoče, z morebitnim kandidatom, uvrščenim na tretje 

mesto. 
 
 

 

PRILOGE: 

- Priloga 1: Ovojnica 

- Priloga 2: Ponudba 

- Priloga 3: Tehnično poročilo in popis del  

- Priloga 4.: Vzorec pogodbe  

- Priloga 5:  Izjava in pooblastilo ponudnika 

- Priloga 6: Soglasje in izjava podizvajalca 

- Priloga 7: Bančna garancija za resnost ponudbe 

- Priloga 8: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

- Priloga 9: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku 
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