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stanovanjskega objekta ali stavbe splošnega družbenega pomena, ki ju je obdobju zadnjih 
petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel. Neto površina posameznega 
objekta mora znašati najmanj 800 m², vrednost pa najmanj 1.500.000 EUR brez DDV.  
 
Kot obvezni pogoj mora odgovorni vodja del izkazati najmanj eno (1) referenco za poslovno 
stanovanjski objekt ali stavbe splošnega družbenega pomena, kjer je bil imenovan kot 
odgovorni vodja del v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega javnega naročila. Neto 
površina posameznega objekta mora znašati najmanj 800 m², vrednost pa najmanj 
1.500.000 EUR brez DDV.  
 
V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predložiti 
dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo mora 
predložiti zavezujoč pravni akt, sklenjen za ta namen.  
 
Naročnik si pridržuje preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih. Reference 
so pogoj za sodelovanje v postopku Javnega naročila in niso predmet meril.  
 
Priložene reference morajo biti podane na predpisanih obrazcih (OBR-10 in OBR-11). 
 

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 

 
Najugodnejši ponudnik bo izbran na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo 
naslednjih meril:  
 
A  Cena – 94 točk  
B  Daljša garancijska doba – 6 točk 
 
 
 
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk. 
 
Predmet meril je daljša garancijska doba. 

 

A  Cena  94 točk  
(možnih je 94 točk od 100) 

T= ( Vpn/Vpdej) x 94 
pri čemer je: 
Vpn= vrednost najnižje ponudbe 
Vpdej=vrednost ponudbe 
ponudnika 

B Garancija 6 točk 
(možnih je 6 točk od 100) 

 Daljša garancijska doba: 
PREDMET MERIL 

B 1.  GOI dela ter 
zunanja ureditev 
(razen navedeno v 
točki B 2.) 

OBVEZNI POGOJ 
Kot navedeno v razpisni 
dokumentaciji je obvezni pogoj;  
5 let 

5 let 1 dan do 6 let ....... 1 točka 
6 let 1 dan do 7 let ......  2 točki 
več kot 7 let ................. 3 točke 

B 2.  Stabilnost 
objekta, streha, 
fasada 

Kot navedeno v razpisni 
dokumentaciji je obvezni pogoj;  
10 let 

10 let 1 dan do 11 let ... 1 točka 
11 let 1 dan do 12 let ...  2 točki 
več kot 12 let ............... 3 točke 
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4.13                                                                                               (OBR-8) 
 

 
          REFERENCE PONUDNIKA 
 

Ponudnik: ______________________________________   
 

I Z J A V A 

 

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih do dneva objave predmetnega naročila izvedli dela, 
primerljiva z razpisanim, za naslednje naročnike: 
                                                                          
Zap.
št. 

Naročnik izvedbe Predmet in obseg 
referenc 

Neto 
površina 
v m2 

Datum 
dokončanja  

Vrednost EUR 
brez DDV 

1.      

2.      

3      

4.      

 
Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti najmanj dve (2) referenci za izgradnjo poslovno 
stanovanjskega objekta ali stavbe splošnega družbenega pomena, ki ju je obdobju zadnjih 
petih let od datuma objave tega naročila uspešno izvedel. Neto površina posameznega 
objekta mora znašati najmanj 800 m², vrednost pa najmanj 1.500.000 EUR brez DDV.  
 
Reference so pogoj za sodelovanje v postopku JN. Za navedene reference morajo biti 
priloženi originali ali overjene fotokopije potrdila naročnikov.  
 
 
 
 
Kraj in datum:____________________  
 
                PONUDNIK: 
           (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe) 
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4.14                                                                                               (OBR-9) 
 

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL 
PONUDNIK: 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

PODATKI O ODGOVORNEM VODJI DEL 
 
Odgovorni vodja del: 
 
Ime:______________________________ 

Priimek:___________________________ 

EMŠO:____________________________ 

Državljanstvo:_______________________ 

Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne 

zbornice______________________________ 

Identifikacijska številka: ___________________ 

Zap.
št. 

Naročnik izvedbe Predmet in obseg 
referenc 

Neto 
površina 
v m2 

Datum 
dokončanja  

Vrednost EUR 
brez DDV 

1.      

2.      

 
Kot obvezni pogoj mora odgovorni vodja del izkazati najmanj eno (1) referenco za poslovno 
stanovanjski objekt ali stavbe splošnega družbenega pomena, kjer je bil imenovan kot 
odgovorni vodja del v obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega javnega naročila. Neto 
površina posameznega objekta mora znašati najmanj 800 m², vrednost pa najmanj 
1.500.000 EUR brez DDV.  
 
Reference so pogoj za sodelovanje v postopku JN. Za navedene reference morajo biti 
priloženi originali ali overjene fotokopije potrdila naročnikov.  
 
Kraj in datum:____________________ 

                                  
PONUDNIK: 

 (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe) 
 

(Popravek-1, 11.02.2014) 47 



Gradnja in zunanja ureditev varstveno delovnega centra Nova Gorica 
 

 

 

 

 

4.15                                                                                             (OBR-10) 
 

P O T R D I L O 
Naročnik___________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba naročnika___________________________________________________ 

Telefon odgovorne osebe naročnika_____________________________________________ 

Pod kazensko in materialno  odgovornostjo izjavljamo, da je 

izvajalec_____________________________ v letu_________na 

objektu/projektu______________________________________________ izvedel sledeče 

referenčno delo (_________________________________________________) 

____________ m2 neto površine v vrednosti ________________________EUR (brez DDV).  

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 

Potrjujemo, da je izvajalec izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku in da 
nismo zaračunali pogodbene kazni.  
 
Kraj in datum: ____________________ 
 
Datum: Žig: Podpis: 

   

 
OPOZORILO:  
Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za 
potrebno.  
IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, KOT JE BILO IZVEDENIH DEL – Ponudnik mora kot 
obvezni pogoj predložiti najmanj dve (2) referenci za izgradnjo poslovno stanovanjskega 
objekta ali stavbe splošnega družbenega pomena, ki ju je obdobju zadnjih petih let od 
datuma objave tega naročila uspešno izvedel. Neto površina posameznega objekta mora 
znašati najmanj 800 m², vrednost pa najmanj 1.500.000 EUR brez DDV.  
 
 
Velja original potrdilo ali overjena kopija.  
 
                PONUDNIK: 
           (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe) 
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4.16                                                                                             (OBR-11) 
 
 

P O T R D I L O 
Naročnik___________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba naročnika___________________________________________________ 

Telefon odgovorne osebe naročnika_____________________________________________ 

Pod kazensko in materialno  odgovornostjo izjavljamo, da je odgovorni vodja del 

_____________________________ v letu_______________na objektu/projektu 

_________________________________________bil imenovan kot odgovorni vodja del za 

_________ m2 neto površine v vrednosti ________________________EUR (brez DDV).  

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 

Potrjujemo, da je odgovorni vodja del delo opravil po predpisih stroke, pravočasno, skladno s  

pogodbo in da nismo zaračunali pogodbene kazni.  

Kraj in datum: ____________________ 

Datum: Žig: Podpis: 

   

OPOZORILO:  
Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za 
potrebno.  
IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, KOT JE BILO IZVEDENIH DEL – Kot obvezni pogoj 
mora odgovorni vodja del izkazati najmanj eno (1) referenco za poslovno stanovanjski objekt 
ali stavbe splošnega družbenega pomena, kjer je bil imenovan kot odgovorni vodja del v 
obdobju zadnjih petih let od datuma objave tega javnega naročila. Neto površina 
posameznega objekta mora znašati najmanj 800 m², vrednost pa najmanj 1.500.000 EUR 
brez DDV.  
 
 
Velja original potrdilo ali overjena kopija.  

PONUDNIK: 
           (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe) 
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