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EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJI 

 
 

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 

skupini 
ponudnikov 

Podizvajalec 

10. 

Da so povprečni letni prihodki 
ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 
enaki najmanj protivrednosti 
10.000.000,00 EUR oziroma povprečni 
letni prihodki vodilnega ponudnika v 
skupini ponudnikov v letih 2009, 2010 
in 2011 enaki najmanj protivrednosti 
6.000.000,00 EUR. 
 

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:  

OBRAZEC št.  5.8: Finančni podatki 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

OBRAZEC št.  5.8: Finančni podatki 

Dokazilo o letnih prihodkih oz. o višini povprečnih letnih prihodkov 
ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011. 

 
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano 
dokumentacijo za čas poslovanja.  

Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 

 
IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO 

PONUDNIK OZIROMA SKUPINA 
PONUDNIKOV  SKUPAJ 

 

� �  

11. 

Da ima ponudnik (samostojno podjetje 
ali skupina ponudnikov) dostop do 
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi 
zahtevane denarne prilive za čas 
trajanja izvedbe del. V vsakem primeru 
mora biti kreditni znesek vsaj 
1.000.000,00 EUR.  

 

OBRAZEC št. 5.9: Pismo o nameri  (banke, zavarovalnice). 

Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta 

 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO 
PONUDNIK OZIROMA SKUPINA 

PONUDNIKOV  SKUPAJ (pri čemer morajo 
skupaj pogoju zadostiti 100%) 

 
� 
 

�  
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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 skupini 

ponudnikov 
Podizvajalec 

12. 

Da ima ponudnik plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:  

Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega naročanja (Izjava št 5) 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

Izjava o plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega naročanja (Izjava št. 5) 

Izjava oziroma dokazila morajo biti original oziroma overjena 
kopija dokumenta. 

� � � 

13. 
Da ima ponudnik bonitetno oceno, ki 
temelji na pravilih  BASEL II, najmanj 
SB5. 

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:  

Bonitetna ocena po sitemu BASEL II na podlagi računovodskih 
izkazov za leto 2011 mora izkazovati bonitetno oceno najmanj SB5. 
Predložitev obrazca S.BON-1, ki ga izda AJPES za leto 2011. 
Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je določen kot 
skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila.  

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

Dokazilo o boniteti poslovanja podjetja, ki ne sme biti starejše od 15 
dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na 
podlagi javnega naročila. 

Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 

 

� 
 

� 
 

� 
 

 
 
 



  
 

R CERO NOVA GORICA – IZGRADNJA ODLAGALNEGA POLJA, ČN ZA IZCEDNE VODE Z IZTOČNIM KANALOM IN PRIPRAVLJALNA DELA ZA TEHNOLOŠKE OBJEKTE IN ZUNANJO UREDITEV 

Razpisna dokumentacija – Gradnje    POGLAVJE 1                        44                                                                                           

 
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJI  

 

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 skupini 

ponudnikov 
Podizvajalec 

16. 

Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih 
šteto od dneva objave obvestila na portalu 
javnih naročil kot samostojni ponudnik ali 
kot vodilni ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov izvedel: 

• vsaj en (1) projekt, ki je obsegal 
izgradnjo mineralnih tesnilnih plasti v 
skupni površini vsaj 11.000 m2 pri 
izgradnji odlagališča odpadkov;  
 

Vsi referenčni objekti morajo imeti 
pridobljeno uporabno dovoljenje. (za objekte 
v tujini je merodajen primerljiv dokument v 
državi v kateri objekt obratuje). 
 

Obrazec št.: 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca 

Obrazec št. 5.11 a: Referenčna potrdila ponudnika za izgradnjo 
mineralnih tesnilnih plasti, izdana s strani investitorjev v smislu 
vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.  

 

Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 

 

 
 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO 
PONUDNIK OZIROMA VODILNI PONUDNIK V 

PONUDBI SKUPINE PONUDNIKOV 
 

 
 
� 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

17. 
 
 
 
 
 

Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih šteto 
od dneva objave obvestila na portalu javnih 
naročil kot samostojni ponudnik ali kot 
vodilni ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov  izvedel:  

• vsaj en (1) projekt, ki je obsegal 
polaganje in varjenje tesnilne PEHD folije v 
skupni površini vsaj 11.000 m2 pri 
izgradnji odlagališča odpadkov;  

  
Vsi referenčni objekti morajo imeti 
pridobljeno uporabno dovoljenje. (za objekte 
v tujini je merodajen primerljiv dokument v 
državi v kateri objekt obratuje). 

 

Obrazec: 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca 

Obrazec 5.11 b: Referenčna potrdila ponudnika za polaganje in 
varjenje PEHD folije, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, 
razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije. 

 

Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 
 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO 
PONUDNIK OZIROMA  

SKUPINA PONUDNIKOV SKUPAJ 
  

 
 
� 
 
 

 
� 
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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 

skupini 
ponudnikov 

Podizvajalec 

 
18. 

 

Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih šteto 
od dneva objave obvestila na portalu javnih 
naročil kot samostojni ponudnik ali kot 
vodilni ponudnik v primeru skupine 
ponudnikov izgradil¹  

• vsaj eno (1) čistilno napravo za 
izcedne vode s projektirano tehnologijo 
minimalne kapacitete 150 m3/dan, ki vključuje 
zbirni ali zadrževalni bazen volumna najmanj 
400m3 in cevovod minimalne dolžine 700 m.  
 
Vsi referenčni objekti morajo imeti 
pridobljeno uporabno dovoljenje. (za objekte 
v tujini je merodajen primerljiv dokument v državi 
v kateri objekt obratuje). 

Obrazec: 5.10: Reference ponudnika kot izvajalca 
 
Obrazec 5.11c: Referenčna potrdila ponudnika izdana s strani 
investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne 
dokumentacije. 
   
 

 Dokument mora biti original oziroma overjena kopija 
dokumenta. 
 
 
 

 

IZPOLNJEVANJE POGOJA DOKAZUJEJO 
PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV 

SKUPAJ 
 

 
 
� 
 
 

 
� 
 

 

 
 
 
¹Kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer: gradnje novega objekta (v kar se ne šteje dozidava 
ali nadzidava) ali rekonstrukcija objekta ali nadomestne gradnje. (navedena opredelitev velja tudi za nadaljnje pogoje) 
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• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih od izdaje 
dokazila. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila. 

 
Ponudniki,  ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
 
Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 

• Izjava št. 5: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev 
predhodnih postopkih javnega naročanja 

• Izjava št. 7: Izjava ponudnika o finančnih obveznostih do potencialnih podizvajalcev 

• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih od izdaje 
dokazila. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od 30 dni od 
datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila. 

 
 
13. Obrazec S.BON-1 (BASEL II) 

 
 
Obrazec S.BON-1 s strani AJPES-a mora biti predložen s strani ponudnika / vodilnega 
ponudnika in vseh ostalih partnerjev v skupini ponudnikov, v primeru nastopa podizvajalcev s 
strani vseh podizvajalcev. 
 
Bonitetna ocena po sitemu BASEL II na podlagi računovodskih izkazov za leto 2011 mora 
izkazovati bonitetno oceno najmanj SB5. 
 
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: 
Predložitev obrazca S.BON-1, ki ga izda AJPES za leto 2011. Potrdilo ne sme biti starejše od 
15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila. 
 

           Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:  

Dokazilo o boniteti poslovanja podjetja, ki ne sme biti starejše od 15 dni od datuma, ki je 
določen kot skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila. 

 

14. Obrazec št. 5.9: Pismo o nameri 
 
Ponudnik naj predloži dokazilo v smislu vsebine Obrazca št. 5.9, izdano s strani poslovne banke, 
v katerem le-ta nepreklicno potrjuje, da ima ponudnik ali skupina ponudnikov skupaj dostop do 
kreditne linije v višini vsaj 1.000.000,00 EUR.  

 
15. Obrazec št. 5.10: Reference ponudnika  
 

Obrazec št. 5.10 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika. 
 
K izpolnjenemu obrazcu 5.10 mora ponudnik priložiti: 
 

• Referenčna potrdila podpisana in žigosana s strani naročnikov / investitorjev, v smislu vsebine 
Obrazca 5.11a: Referenčna potrdila ponudnika za izgradnjo mineralnih tesnilnih plasti; 

 

• Referenčna potrdila podpisana in žigosana s strani naročnikov / investitorjev, v smislu vsebine 
Obrazca 5.11b: Referenčna potrdila ponudnika za polaganje in varjenje PEHD folije; 

 

• Referenčna potrdila podpisana in žigosana s strani naročnikov / investitorjev, v smislu vsebine 
Obrazca 5.11c: Referenčna potrdila ponudnika za izgradnjo čistilne naprave za izcedne 
vode. 

 
 

16. Obrazec št. 5.12: Ključno osebje 
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PREDLOŽITEV OBRAZCA IN 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 

22. 

OBRAZEC št.  5.8: Finančni podatki 
Obrazec mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v 
primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh 
ostalih ponudnikov  
 
V primeru, da ponudnik posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik 
predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. 
 
K OBRAZCU št. 5.8 morajo ponudniki oziroma vodilni ponudnik in 
ostali ponudniki v ponudbi skupine ponudnikov  obvezno priložiti 
sledeče priloge:  

Da so povprečni letni prihodki 
ponudnika - samostojno podjetje v 
letih 2009, 2010 in 2011  enaki 
najmanj protivrednosti 10.000.000,00 
EUR oz. v primeru skupine 
ponudnikov mora vodilni ponudnik iz 
skupine imeti povprečne letne 
prihodke v letih 2009, 2010 in 2011 
najmanj 6.000.000,00 EUR 

  

 

 
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir 
zadostitev pogoja vsakega ponudnika, 
pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj 

pogoju zadostiti 100%. 

23. 

 

Izjava št. 5: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti 
do podizvajalcev predhodnih postopkih javnega naročanja 
 

Da ima ponudnik plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega 
naročanja 

  

 

24. 

 

Izjava št. 7: Izjava ponudnika o finančnih obveznostih do potencialnih 
podizvajalcev 
 

 
 
Da ponudnik pooblastilo naročniku, da 
potrjene situacije oz. račune obvezno 
neposredno plačuje podizvajalcem 
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PREDLOŽITEV OBRAZCA IN 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 

25. 

 
Ponudnik s sedežem v RS: 
Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 
6 mesecih od izdaje dokazila. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne 
račune in ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot 
skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila. 
 
Ponudniki,  ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 
6 mesecih od izdaje dokazila. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne 
račune in ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen kot 
skrajni rok za oddajo ponudb na podlagi javnega naročila. 
 

Da ponudnik ni imel blokiranega 
poslovnega računa v zadnjih 6 
mesecih od izdaje dokazila 

   

 

26. 

 
Obrazec S.BON-1 s strani AJPES-a (po pravilih BASEL II) 

 
Obrazec  mora biti predložen s strani ponudnika / vodilnega 
ponudnika in vseh ostalih partnerjev v skupini ponudnikov, v primeru 
nastopa podizvajalcev s strani vseh podizvajalcev. 
 

Da ima ponudnik bonitetno oceno, ki 
temelji na pravilih Basel II, najmanj 
SB5 

 

   

 

27. 

 

OBRAZEC št. 5.9: Pismo o nameri 

 

Ponudnik je predložil dokazilo v smislu vsebine OBRAZCA št. 5.9, 
izdano s strani poslovne banke ali zavarovalne družbe, v katerem le-
ta potrjuje, da ima ponudnik ali skupina ponudnikov skupaj dostop 
do kreditne linije v višini vsaj 1.000.000,00 EUR. 
 

 
Ponudnikov ali skupine dostop do kreditnih linij: 
 
____________________________ EUR 

 

 


