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POGLAVJE 1 

 
 
 
 
 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO 
PONUDBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To navodilo določa pogoje, pod katerimi se gospodarski subjekti lahko udeležijo javnega 
naročila, način oddaje ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire 

najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. Upoštevanje teh 
navodil je obvezno za vse udeležence naročila. 
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1. NAROČNIK 

To naročilo izvaja Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin (v nadaljevanju: naročnik). 
 
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije. 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka:  33151-0001/2019 
Predmet:  Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana 
 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz ponudbenega predračuna (poglavje 4 te razpisne 
dokumentacije) in projektne dokumentacije (poglavje 5 te razpisne dokumentacije). 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 
 
Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s 
katerim bo sklenil pogodbo. 
 
Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev. 
Orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje, in njihove tehnične lastnosti, so 
nediskriminatorne, splošno dostopne in interoperabilne z izdelki informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v splošni rabi ter gospodarskim subjektom omejujejo dostopa do postopka javnega 
naročanja. 
 
Izvedba javnega naročila poteka z objavo javnega naročila preko Portala javnih naročil, uporabo 
sistema e-JN (https://ejn.gov.si/) in uporabo Portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). 

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 
uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z 
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo 
prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži 
identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi 
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voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo 
ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali 
spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
(https://ejn.gov.si) najkasneje do 19.02.2021 do 11:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v 
informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN 
spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na 
portalu javnih naročil. 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19.02.2021 in se bo 
začelo ob 11:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga 
ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.  
 
Naročnik (posebnega) zapisnika o odpiranju ponudb ne bo pripravljal oziroma vročal ponudnikom, saj 
bodo ti podatki in dokumenti le-tem vidni v sistemu e-JN do zaključka postopka oddaje javnih naročil 
(pravnomočnost). 

6. POGAJANJA 

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3. 
 
O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. 
Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. 
končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo 
zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe hkrati pozval vse 
ponudnike, katerih ponudbe izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za 
izključitev ter njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehnični 
dokumentaciji ter so prispele pravočasno in pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 
korupcija. 
 
Izveden bo en (1) krog pogajanj.  
 

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 
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Naročnik se bo pogajal izključno o končni ponudbeni ceni. 

7. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih 
aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter 
področje, ki je predmet javnega naročila. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Operaciji 
»Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana« so dodeljena nepovratna sredstva iz naslova 
podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež Republike Slovenije pa 
20%. 

8. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 

8.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil. Odkupnine za razpisno 
dokumentacijo ni. 

8.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 
izključno preko portala javnih naročil. 
 
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 
zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 
vključno 14.02.2021 do 20:00.  
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 
naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 
spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek 
k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne 
dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 
 
V kolikor bo naročnik spremenil razpisno dokumentacijo, tako da bo podaljšal rok za oddajo ponudb, 
se s premaknitvijo roka za oddajo ponudb, pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na 
nove roke, ki izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb. 

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

9.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN 

DOKAZILA 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  
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Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno 
naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev 
iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.5 
teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav. 
 
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.5 teh navodil predloži tudi sam. 
Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 
 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih 
dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je 
mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni 
predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, 
notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v 
kateri ima ponudnik sedež. 
 
Zaradi poenostavitve čezmejnega oddajanja ponudb je Evropska komisija vzpostavila spletno zbirko 
potrdil e-Certis, ki jo lahko brezplačno uporabljajo naročniki in gospodarski subjekti. V postopku 
javnega naročanja naročnik uporablja zbirko e-Certis, zato bo pozval gospodarske subjekte (v kolikor 
bo to potrebno skladno z zgoraj navedenim) predvsem na predložitev potrdil ali obliko listinskih 
dokazov, ki so zajete v tej zbirki. 
 
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.3 (Skupna 
ponudba) in 11.3.4 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil. 

9.1.1 Razlogi za izključitev 

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v 
postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja 
za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 
 
V kolikor bo ponudnik nominiral nov gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik 
oziroma novega podizvajalca, bo moral tudi zanj predložiti dokazila o neobstoju razloga za izključitev. 
 

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri 
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila 
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor 
v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. 
člena ZJN-3. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« in obrazec 6 »Pooblastilo za pridobitev 
osebnih podatkov - za pravne osebe« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
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Izpolnjen obrazec 7 »Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov - za fizične osebe«, ki mora biti 
predložen za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega od 
gospodarskih subjektov v ponudbi ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem. 
 

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če bo 
pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne 
izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 
ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz 
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
Skladno z drugim odstavkom 38.člena Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 
203/20 – ZIUPOPDVE) velja, da ne glede na ZJN-3 se do 15. aprila 2021 popravni mehanizem 
dovoli tudi v primeru, če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh 
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja znaša 50 eurov 
ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja ta subjekt ni imel predloženih vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, v katerem mora 
gospodarski subjekt obveznosti izpolniti. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni. 
 
V kolikor naročnik sam ne bo mogel preveriti (ne)obstoja zgoraj navedenega razloga za 
izključitev, bo ponudnika pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral naročniku, v 
roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- potrdilo oziroma dokazilo pristojnega organa (ki odraža stanje v trenutku poteka roka za 
predložitev ponudb in stanje na dan oddaje ponudbe). 

 
V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da ne obstaja razlog za izključitev, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 
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3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko 
poteče rok za oddajo  ponudb,  izločen  iz  postopkov  oddaje  javnih  naročil  zaradi  uvrstitve  v  
evidenco  gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih 
pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države 
članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v Z zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju v položaju iz zgoraj navedenega odstavka (točka 4), 
lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni 
uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s 
katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe 
šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v 
točki b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, aktivno sodelovanje s 
preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih 
tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri 
ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne 
okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, 
gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi 
ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. 
 
V kolikor naročnik sam ne bo mogel preveriti (ne)obstoja razloga za izključitev, bo ponudnika 
pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral naročniku, v roku, ki ga bo določil 
naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- potrdilo oziroma dokazilo pristojnega organa, ki odraža stanje v trenutku poteka roka za 
predložitev ponudb. 
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V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da ne obstaja razlog za izključitev, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 

 
5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad 

gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali 
sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi 
druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
V kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, bo naročnik ponudnika, kateremu se 
je odločil oddati predmetno naročilo, pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral 
naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- potrdilo oziroma dokazilo pristojnega organa, ki odraža stanje v trenutku poteka roka za 
predložitev ponudb. 

 
V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki  ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da ne obstaja razlog za izključitev, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 
 

6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če lahko naročnik z 
ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi 
česar je omajana njegova integriteta. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
Hujšo kršitev poklicnih pravil predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del 
primerljivih predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika 
(nekvalitetna izvedba del, zamude pri izvedbi del (kljub podaljšanju roka za dokončanje del), 
neizročitev projekta izvedenih del, neizročitev atestov ali certifikatov za vgrajene materiale, 
opremo in konstrukcijo, kršitev predpisov področne zakonodaje in poklicnih pravil ter podobno). 
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Naročnik bo veliko strokovno napako ali hujše kršitve poklicnih pravil ugotavljal v zadnjih petih 
letih pred rokom oddaje ponudbe na podlagi pisnih dokazil (vnovčena jamstva/finančna 
zavarovanja, zaračunane pogodbene kazni, pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na 
neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb, 
zapisnikov o nekvalitetni izvedbi del podpisanih s strani pogodbenih strank, izrečene sankcije s 
strani pristojnih organov, zaradi kršitve poklicnih pravil in področne zakonodaje). 
 

7. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri 
gospodarskem  subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski 
pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju 
ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma 
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
Kot precejšnje ali stalne pomanjkljivosti se bodo štele pomanjkljivosti pri izvedbi del ali 
izpolnjevanju ključne obveznosti pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji 
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 
prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge 
primerljive sankcije. 
 
V skladu z odločitvijo DKOM, št. 018-189/2017, se kot pomanjkljivosti pri izvedbi storitev ali 
izpolnjevanju ključne obveznosti štejejo tudi tiste, do katerih je prišlo pri izvajanju pogodbe, ki 
sicer v trenutku izvajanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila še traja oz. jo naročnik 
(še) ni odpovedal, je pa uveljavljal druge primerljive sankcije. 
 

8. Naročnik bo, skladno z a točko šestega odstavka 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja 
izključil gospodarski subjekt, če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz 
drugega odstavka 3. člena ZJN-3: »Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti 
izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so 
določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah 
ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega  prava.  Seznam  mednarodnih  
socialnih  in  okoljskih  konvencij  določata  Priloga  X  Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV 
Direktive 2014/25/EU.« 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
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- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 

9.1.1.1 Popravni mehanizem 

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, 
lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel 
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi 9. odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, ali dokazi, ki jih je 
predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se 
gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica 
in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje 
utemeljitev takšne odločitve. 
 
Skladno s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17, z dne 7. 11. 2019, se do končne odločitve 
Ustavnega sodišča točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 uporablja tako, da lahko gospodarski 
subjekt tudi v tem položaju naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko 
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali 
zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v točki b) četrtega 
odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za 
celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in 
kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih 
sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kršitve. Če naročnik 
oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne izključi 
iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu 
pošlje utemeljitev takšne odločitve. 
 
Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE) velja, da ne 
glede na ZJN-3 se do 15. aprila 2021 popravni mehanizem dovoli tudi v primeru, če gospodarski 
subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali 
prijave ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja 
ta subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik v tem primeru določi 
primeren rok, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti. Ta rok ne sme biti daljši od 30 
dni. 

9.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti 

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v 
državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 8 »Izjava glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti« za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi: 
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- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
V kolikor bo ponudnik nominiral nov gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporablja 
ponudnik oziroma novega podizvajalca, bo moral tudi zanj predložiti dokazila o neobstoju zgoraj 
navedenega pogoja. 
 
V kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, bo naročnik ponudnika, kateremu se 
je odločil oddati predmetno naročilo, pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral 
naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- potrdilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v 
kateri ima gospodarski subjekt sedež, in ki odraža stanje v trenutku poteka roka za 
predložitev ponudb. 

 
V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki  ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da izpolnjuje pogoj, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 

9.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja 

1. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel 
blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih 
ima odprte poslovne račune. Pogoj se nanaša tudi na vse račune pri vseh poslovnih bankah, ki jih 
je v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb gospodarski subjekt zaprl. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
OPOMBA: 
V kolikor bo ponudnik nominiral nov gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporablja 
ponudnik oziroma novega podizvajalca, bo moral tudi zanj predložiti dokazila o neobstoju zgoraj 
navedenega pogoja. 
 
V kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, bo naročnik ponudnika, kateremu se 
je odločil oddati predmetno naročilo, pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral 
naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- dodatna dokazila (na primer: potrdila vseh poslovnih bank ali dokazilo S.BON-1/P ali 
BON-2) za dokazovanje izpolnjevanja predmetnega pogoja. 

 

mailto:info@trzin.si


 

OBČINA TRZIN 
www.trzin.si 
 

Mengeška cesta 22    1236 Trzin 

T: 01 564 45 44    E: info@trzin.si 

MŠ: 1358561000    DŠ: SI33714789   
 
 

33151-0001/2019 
Stran 14/36 

V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki  ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da izpolnjuje pogoj, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 
 

2. Ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vsi partnerji v skupini morajo imeti tekočo 
bonitetno oceno izdano s strani: 

- AJPES najmanj SB6 oziroma 
- Standard&Poor's najmanj BB oziroma 
- Fitch Ratings najmanj BB oziroma 
- Moody`s Investors Service najmanj Ba. 

 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 9 »Izjava glede ekonomskega in finančnega položaja« za vse gospodarske 
subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi. 

 
OPOMBA: 
V kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, bo naročnik ponudnika, kateremu se 
je odločil oddati predmetno naročilo, pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral 
naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila, ki niso starejša od 30 
dni od roka za prejem ponudb, in sicer: 

- bonitetna ocena s strani AJPES ali druge navedene bonitetne hiše. V kolikor bo ponudnik 
predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da 
ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je 
ponudnik uvrščen v zgornjih 60 % bonitetnih razredov. Gospodarski subjekt mora 
poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno. 

 
V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki  ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da izpolnjuje pogoj, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 

9.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti 

1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem 
naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj: 

- dve (2) referenčni deli, in sicer novo gradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo ceste 
klasifikacije CC-SI 211 v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV (za posamezno 
referenčno delo), v sklopu katerega je bilo izvedeno tudi: 

o vodovod,  
o kanalizacija (meteorna ali fekalna),  
o javna razsvetljava, 
o asfaltna površina v minimalni površini 1.500 m2, 

pri čemer mora biti eno (1) od referenčnih del, s katerim bo ponudnik izkazal zgoraj 
navedeni pogoj, sofinancirano iz EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)). 

 
DOKAZILO: 
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Izpolnjen obrazec 10 »Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti« in obrazec 11 »Podatki o 
referenčnem delu«. 
 
OPOMBA: 
Izpolnjevanje pogoja se izkaže z dvema (2) referenčnima deloma. Posamezno referenčno delo ne 
sme biti seštevek različnih referenčnih del, da se izkaže vse zgoraj navedene pogoje, ki jih mora 
izpolniti posamezno referenčno delo. Referenčno delo, ki bo izpolnjevalo pogoj (referenčno delo 
sofinancirano iz EU sredstev), mora izkazati ponudnik (samostojni ponudnik ali vodilni partner ali 
partner v skupnem nastopu). 

 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt 
lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi 
subjekti le, če bodo slednji  izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.  
 
Referenčno delo, pri katerem je gospodarski subjekt opravil samo del investicije, npr. samo 
gradbena dela brez montažnih del pri vodovodu, se ne bodo šteli kot referenčno delo. Naročnik 
bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. 
 
V kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, bo naročnik ponudnika, kateremu se 
je odločil oddati predmetno naročilo, pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral 
naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- npr. pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ipd. o izvedbi 
referenčnega dela.  

 
V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki  ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da izpolnjuje pogoj, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe v zvezi z referencami preveri neposredno pri 
investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da 
katera izmed referenčnih del ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in 
pogodbenih določil) ali ne izkazuje izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno 
sposobnostjo, se takšno referenčno delo ne upošteva. 
 

2. Ponudnik mora izkazati, da razpolaga s kadrom, ki lahko nastopa kot vodja gradnje v skladu z 
Gradbenim zakonom in izpolnjuje naslednje zahteve: 

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski 
zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali kot vodja del s 
področja gradbeništva (Vz ali Vm) ozirom za takšen vpis izpolnjuje predpisane pogoje, 

- aktivno govori slovenski jezik, 
- je zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v 

ponudbi, 
- je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu 

javnih naročil, kot odgovorni vodja del, skladno z Zakonom o graditvi objektov, oziroma 
kot vodja gradnje, skladno z Gradbenim zakonom, sodeloval pri izvedbi vsaj: 

o dveh (2) referenčnih del, in sicer novo gradnjo ali rekonstrukcijo ali obnovo 
ceste klasifikacije CC-SI 211 v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV (za 
posamezno referenčno delo), v sklopu katerega je bilo izvedeno tudi: 
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 vodovod,  
 kanalizacija (meteorna ali fekalna),  
 javna razsvetljava in 
 asfaltna površina v minimalni površini 1.500 m2, 

pri čemer mora biti eno (1) od referenčnih del, s katerim bo ponudnik izkazal navedeni 
pogoj, sofinancirano iz EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski 
socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)). 

 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 10 »Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti« in obrazec 12 »Podatki o 
kadru«. 
 
OPOMBA: 
Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za 
skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in 
vodi gradbišče. 
 
Izpolnjevanje pogoja se izkaže z dvema (2) referenčnima deloma. Posamezno referenčno delo ne 
sme biti seštevek različnih referenčnih del, da se izkaže vse zgoraj navedene pogoje, ki jih mora 
izpolniti posamezno referenčno delo. 
 
Vodja gradnje bo moral biti v času nastopa kot vodja gradnje vpisan v ustrezen imenik pri 
Inženirski zbornici Slovenije (IZS), skladno z določili veljavne zakonodaje. V kolikor nominirani 
vodja gradnje v času oddaje ponudbe ne izpolnjuje pogojev v skladu z Gradbenim zakonom za 
vodjo del in ni zaposlen pri gospodarskem subjektu za poln delovni čas ali za krajši delovni čas v 
posebnih primerih v skladu z ZDR-1, mora biti v ponudbi predložena izjava, s katero se 
gospodarski subjekt zavezuje, da bo pred začetkom izvajanja del v okviru predmetnega javnega 
naročila dostavil vezano na to, naročniku ustrezna dokazila. 
 
Tuji gospodarski subjekti morajo zagotoviti sodelovanje vodje gradnje, ki izpolnjuje v Gradbenem 
zakonu navedene pogoje, pri čemer njegova zaposlitev ni obvezna. 
 
V kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, bo naročnik ponudnika, kateremu se 
je odločil oddati predmetno naročilo, pozval na predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik bo moral 
naročniku, v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja dokazila: 

- npr. pogodbo z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo (npr. diploma), dokazila o 
izpolnjevanju pogojev skladno z Gradbenim zakonom ali Zakonom o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti ter  

- dodatna dokazila (npr. pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o 
izplačilu, ipd.) o izvedbi referenčnega dela. 

 
V kolikor bo naročnik ponudnika pozval na predložitev zgoraj navedenih dokazil in ponudnik v 
roku, ki  ga bo določil naročnik ne bo predložil dokazil ali vseh dokazil ali v kolikor iz predloženih 
dokazil ne bo izhajalo, da izpolnjuje pogoj, bo naročnik takšno ponudbo izločil. 

 
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil minimalne pogoje za kader, ki ga mora ponudnik 
nominirati že v ponudbi in zagotavljati ves čas izvedbe javnega naročila. Pogoji postavljeni s strani 
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naročnika pa ponudnika ne odvezujejo odgovornosti, da poleg v pogojih zahtevanih zagotovi 
ustrezno število usposobljenih kadrov, tako da bo zagotovljeno izpolnjevanje veljavnih zakonov in 
predpisov tekom izvedbe ter tekoče izvajanje del, ki so predmet tega javnega naročila. 
 
Zamenjava strokovnega kadra v fazi izvajanja pogodbe je možna izključno s soglasjem naročnika. 
Kadri morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti, na podlagi katerih je 
bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila. 

9.1.5 Drugi pogoji 

1. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) in 
mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. 
 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« in obrazec 14 »Izjava glede omejitve 
poslovanja« za vse gospodarske subjekte v ponudbi: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 

OPOMBA: 
V kolikor bo ponudnik nominiral nov gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti uporablja 
ponudnik oziroma novega podizvajalca, bo moral tudi zanj predložiti dokazila o neobstoju 
navedenega pogoja.  
 

2. Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) mora pri 
obnovi ceste ponudnik upoštevati zahtevo, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni 
granulat (rezkanec), ki bo nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za 
proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim 
ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v 
količini, ki je potrebna. 

 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec 15 »Izjava ZeJN« 
 
OPOMBA: 
Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku dostaviti: 

- evidenčne liste iz katerih je razvidno, da je odstranjeni asfalt odložen pri predelovalcu 
odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem, 

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali 
izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih 
materialov. 

 
Pri izvedbi javnega naročila ciljev glede cestne razsvetljave, in sicer izpolnjevanje cilja navedenega 
v 22. in 23. točki drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17 in 64/19) ni mogoče upoštevati, saj je na območju že cestna razsvetljava, ki ima 
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vgrajene varčne sijalke, ki se jih v okviru javnega naročila zamenjajo z LED sijalkami. Prav tako je 
cestna razsvetljava prilagojena glede na zahteve Zavoda RS za varstvo narave. 

10. MERILA 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba: 
- določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV. 

Pri razvrstitvi ponudb skladno z merilom bo upoštevana vrednost, navedena  na obrazcu 2 
»Rekapitulacija«. 
 
Če bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost z DDV, bo naročnik 
vrstni red teh ponudnikov določil z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim 
omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med 
ponudniki, ki bodo ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno ceno skupaj v EUR z DDV. 

11. PONUDBA 

11.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 
1. izpolnjen obrazec 1 »Ponudba« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod razdelek 

»Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik);  
2. izpolnjen obrazec 2 »Rekapitulacija« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod 

razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb (samostojni ponudnik / 
vodilni ponudnik);   
Opomba: Vsi dokumenti v sistemu e-JN, naloženi v razdelek »Predračun«, bodo javno 
dostopni v trenutku odpiranja ponudb. Naročnik ne odgovarja za druge dokumente, ki bi bili 
pomotoma naloženi v ta razdelek in posledično javno dostopni v postopku odpiranja ponudb. 

3. izpolnjen obrazec 3 »Podatki o gospodarskem subjektu« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki 
datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik, vsi 
partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja 
zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik); 

4. izpolnjen obrazec 4 »Izjava podizvajalca glede neposrednih plačil« se v sistemu e-JN odda v 
PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (vsi podizvajalci); 

5. izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja 
ponudbo, naloži v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče pa naloži obrazec 
»Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« (samostojni ponudnik / 
vodilni ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik v skladu z 81. 
členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja 
ponudnik); 

6. izpolnjen obrazec 6 »Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov - za pravne osebe« se v 
sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni 
ponudnik / vodilni ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik v 
skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik); 

7. izpolnjen obrazec 7 »Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov - za fizične osebe« se v 
sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni 
ponudnik / vodilni ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik v 
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skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik); 

8. izpolnjen obrazec 8 »Izjava glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti« se v 
sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni 
ponudnik / vodilni ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik v 
skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik); 

9. izpolnjen obrazec 9 »Izjava glede ekonomskega in finančnega položaja« se v sistemu e-JN 
odda v PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni 
ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi); 

10. izpolnjen obrazec 10 »Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti« se v sistemu e-JN 
odda v PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni 
ponudnik); 

11. izpolnjen obrazec 11 »Podatki o referenčnem delu« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki 
datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (gospodarski subjekt, ki zagotavlja referenčno 
delo); 

12. izpolnjen obrazec 12 »Podatki o kadru« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod 
razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik); 

13. izpolnjen obrazec 13 »Analiza cen« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod 
razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik); 

14. izpolnjen obrazec 14 »Izjava glede omejitve poslovanja« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki 
datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik, vsi 
partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja 
zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik); 

15. izpolnjen obrazec 15 »Izjava ZeJN« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod razdelek 
»Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik); 

16. izpolnjen »Ponudbeni predračun« se v sistemu e-JN odda v EXCEL obliki datoteke pod 
razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik). Navodila glede 
izpolnitve dokumenta »Ponudbeni predračun« so navedena v točki 11.2.1 teh navodil. 
 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, 
v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, ponudnika pozval k predložitvi dokazil, 
kot je navedeno za posamezno zahtevan pogoj oziroma razlog za izključitev. 
 
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali 
osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru 
mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe (pooblastilo pripravi ponudnik sam). V 
primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov, ki samostojno 
zastopa gospodarski subjekt. 
 
Ponudnik mora obrazce, izpolniti na vseh za to predvidenih mestih, datirati, podpisati in žigosati. V 
kolikor ponudnik ne posluje z žigom to navede v ponudbeni dokumentaciji. 
 
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti prazna mesta, 
bodisi s črnilom bodisi s kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, 
in le-te datirati in podpisati. V kolikor posamezni dokument ali obrazec, ki je predložen v ponudbeni 
dokumentaciji ne bo podpisan, šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako 
veljavnost kot podpisan. 
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Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 
dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V 
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (http://www.ejn.gov.si), 
in sicer preko naslova navedenega v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. 
 
Kakršna koli dokumentacija, ki bi bila predložena v papirni obliki ne bo štela kot del ponudbene 
dokumentacije. 

11.2 SESTAVLJANJE PONUDBE 

11.2.1 Ponudbeni predračun 

Ponudbeni predračun predstavlja poglavje 4 te razpisne dokumentacije. Pripravljen je v Excelovi 
obliki datoteke (*.xlsx). Za celotno besedilo razpisne dokumentacije velja, da kjer se uporablja 
besedna zveza »Ponudbeni predračun« ali »Popis del« to pomeni ponudbeni predračun iz poglavja 4 
te razpisne dokumentacije, ki je pripravljen v Excelovi obliki datoteke (*.xlsx). 
 
Ponudbeni predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te 
vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v rekapitulaciji. 
 
Vsi zneski vneseni v ponudbeni predračun morajo biti izraženi v evrih (EUR). 
 
Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.  
 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik cene v 
posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh 
zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. 
 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna. Dovoljen je le vnos zahtevanih 
podatkov (na primer: cene na enoto za posamezno postavko ponudbenega predračuna). Polja so 
označena sivo. 
 
V ponudbenem predračunu so pri nekaterih postavkah primeroma navedeni tudi proizvajalci. 
Ponudnik mora ponuditi proizvode enake ali boljše kvalitete kot je kvaliteta navedenih. 
 
Vsi ponudniki morajo v ponudbenem predračunu, v zavihku »D. Prometna signalizacija« pri postavki 
D.1 »Dobava in postavitev začasne prometne signalizacije v času gradnje.« navesti ceno na enoto 
1.000,00 EUR, ki je fiksna za vse ponudnike. Obračun te postavke se bo izvedel po dejanskih stroških, 
in sicer na podlagi računov koncesionarja za redno vzdrževanje cest. 
 
Popust na končno ceno ni dovoljen in se le-ta mora upoštevati že pri samem oblikovanju cen na 
enoto. 
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V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 
Pri izdelavi ponudbenega predračuna se mora upoštevati poleg popisa del tudi projektna 
dokumentacija (poglavje 5 razpisne dokumentacije) z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, 
tehničnimi poročili in ostalimi sestavinami projekta.  
 
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja: 

1)  da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost 
vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, 
zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, 

2) da so vključena tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu 
popisa, a so kljub temu razvidna iz razpisne dokumentacije in grafičnih prilog in ostalih prej 
naštetih sestavnih delov projekta. 
 

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati 
kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o 
lastnostih in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vračunana v 
cenah po enoti. 
 
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela (ki morajo 
biti upoštevana v cenah na enoto ponudbenega predračuna): 

- stroški transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev 
ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani 
izvajalca naročniku, 

- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s kamero ugotoviti in dokumentirati 
obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje, in ga 
hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, 

- zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom, 
- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, 
- izvesti označitev gradbišča s tablo v skladu z zakonodajo in izvesti vsa pripravljalna dela 

(zakoličbe, varnostne ograje, organizacija gradbišča, naloge iz varnostnega načrta, ipd.), 
- po končanih delih je izvajalec dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in 

odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na 
dostopnih poteh, 

- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami 
upravljavca teh naprav in objektov, 

- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del v elektronski obliki in predaja katastra 
komunalnih naprav naročniku v elektronski obliki, izdelava projekta izvedenih del (PID) v 
dveh tiskanih izvodih in enem elektronskem izvodu, 

- stroške zaščite okoliških objektov in lastnine, 
- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in 

ločeno ostale izkopane zemljine, 
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih 

začasnih prehodov), 
- ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, katerim mora 

ustrezati glede na geomehanske pogoje (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj), 
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- izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v 
ponudbeno ceno vračunati faktor razrahljanosti, 

- izračun izkopanega materiala - jarka za polaganje npr. kanalizacije in ostale infrastrukture se 
obračuna v enkratnem profilu - izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za 
posamezne inštalacije, 

- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega 
izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavne Uredbe o ravnanju z 
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih in dopolnitvami, 

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s 
potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči 
zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov, 

- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, 
- kontrola kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, 

trdnost…), 
- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov, 
- sprotne geodetske meritve izvedene kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih 

jaškov),  
- čiščenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti, 
- izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije in ostalih cevovodov, 
- izvedba pregleda kanalizacije s fotorobotom po vseh končanih delih, videoposnetek je 

sestavni del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, 
- usklajevanje s projektanti, nadzorniki, investitorji gradnje, 
- usklajevanje z drugimi projekti, v kolikor se izkaže potreba. 
 

Dela, se bodo obračunavala po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih, na podlagi enotnih 
cen iz ponudbenega predračuna. Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega 
predračuna.  

 
Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega 
predračuna.  

 
Postavke ponudbenega predračuna (razna manjša nepredvidena dela, ipd.) zajemajo nujna dela po 
zahtevah/odobritvi naročnika in nadzornika ali dela potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik 
ni mogel predvideti. Nujna dela po zahtevah/odobritvi naročnika se obračunajo na osnovi enotnih 
cen pogodbenega predračuna.  

 
Če takšna dela niso zajeta v ponudbenem predračunu, se takšna dela obračunajo po predhodno 
dogovorjenih enotnih cenah. V vseh primerih, ko pride po mnenju izvajalca del ali po ugotovitvi in 
naročilu naročnika do potrebe po izvedbi takšnih nujnih del, ki s pogodbo niso predvidena, mora 
izvajalec, ko ugotovi ali bi moral ugotoviti, da je potrebno izvesti takšna dela, podati najavo takšnih 
del. Nato pa pripravi in posreduje nadzorniku v pregled še predračun za ta dela. 

 
V primeru, da je potrebno izvesti postavke, ki niso predvidene v ponudbenem predračunu, izvajalec 
poda tudi podrobno analizo cen za te postavke. V kolikor izvajalec del sam ni izvajalec ali proizvajalec 
opreme in materiala, mora za dobavo nove vrste materiala in opreme ter izvedbo nove vrste del 
pridobiti več ponudb dobaviteljev oziroma podizvajalcev in jih predložiti analizi cen. Za svoje stroške 
oziroma svoje storitve pri izvedbi teh del priloži analizo cen, pri čemer praviloma delež teh stroškov 
ne sme presegati 6% vrednosti dobaviteljev ali podizvajalcev. 
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Ponudnik oziroma izvajalec del lahko obračuna stroške upravljavca na podlagi dejanskih računov 
upravljavca. Ponudnik na te stroške nima pravice zaračunavati svojih manipulativnih stroškov, 
oziroma kakršnih koli dodatkov. 

 
Postavka »projektantski nadzor« je lahko zaračunana na podlagi dejansko izvršenih del projektanta, 
ki morajo biti pred izvedbo teh del potrjene s strani naročnika in nadzornika. V primeru, da izvajalec 
angažira projektanta sam, brez potrditve naročnika, in nadzornika, izvajalec ni upravičen obračunati 
tega stroška naročniku. 

 
Ponudnik ponudbeni predračun v sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti« v EXCEL obliki 
datoteke.  

11.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

11.3.1 Ponudnik 

Skladno z 7. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil 
ponudbo. 
 
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in imeti za 
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

11.3.2 Samostojna ponudba 

Samostojna ponudba je tista, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse 
pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti 
prevzema izvedbo naročila. 

11.3.3 Skupna ponudba 

Skladno s 3. odstavkom 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine 
gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti 
kakršnekoli pravne oblike. 
 
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov. Gospodarski subjekti v 
skupni ponudbi so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika. 
 
V kolikor bo predmetno javno naročilo oddano skupini gospodarskih subjektov bodo le-ti v roku 10 
delovnih dni po podpisu pogodbe morali naročniku predložiti Akt o skupni izvedbi javnega naročila. Iz 
Akta o skupni izvedbi javnega naročila bo moralo biti nedvoumno razvidno sledeče: 

a. navedba vseh partnerjev v skupini, 
b. imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila (vodilnega partnerja), ki skupino 

gospodarskih subjektov (partnerje v skupni ponudbi) zastopa, 
c. pooblastilo nosilcu posla (vodilnemu partnerju) za zastopanje skupine gospodarskih 

subjektov in za komunikacijo z naročnikom, 
d. neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev skupne ponudbe do naročnika, 
e. navedba, da gospodarski subjekt, ki je partner skupne ponudbe, sprejema vse obveznosti iz 

dogovorov med nosilcem posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom, 
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f. obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni partner 
in njihove odgovornosti ter delež vsakega partnerja v skupini in vrednost del, ki jih prevzema 
vsak partner v skupni ponudbi, 

g. izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije 
javnega naročila, in da z njo v celoti soglašajo, 

h. način plačila (prek vodilnega partnerja ali neposredno, na podlagi pooblastila naročniku), 
i. izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te razpisne dokumentacije. 

 

Ponudbo podpisuje nosilec posla (vodilni partner), ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z 
naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali 
podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih 
napak zoper nosilca posla. 
 

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane 
podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu 1 »Ponudba«. 
 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse 
pogoje, določene v točkah 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5 (točka 1). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo 
podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. 
 
Pogoje, določene v točkah 9.1.4 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se 
nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. 
 
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec 3 »Podatki o gospodarskem subjektu« o 
ponudniku posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 
 
Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en 
obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna 
zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih 
ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, 
mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska. 

11.3.4 Ponudba s podizvajalci 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. 
 
Skladno s 94. členom ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za 
ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja 
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti podizvajalcev glede pogojev v zvezi 
z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, 
zahteva, da so ponudnik in podizvajalci skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. 
 
Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev 
podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi 
zmogljivosti podizvajalcev le, če bodo slednji izvajali storitve, gradnje oziroma dobave, za katere se 
zahtevajo te zmogljivosti. 
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Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z 
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
 
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti 
zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu 1 »Ponudba«. 
 
Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec 3 »Podatki o gospodarskem subjektu« in obrazec 5»Izjava za 
gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 
 
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih 
pogojev za sodelovanje, ki so zahtevani za podizvajalca iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik 
podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 
 
Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9.1, ki so zahtevani za 
podizvajalce. 
 
Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, 
določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena 
dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  
- izpolnjen obrazec 5 »Izjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter  
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne 
dokumentacije ter zahteval zamenjavo,  

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik 
izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 
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Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če 
izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  
 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.  

11.3.5 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 

Ponudnik lahko, glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in 
strokovno sposobnostjo, uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med 
njim in temi subjekti. 
 
Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v 
zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, 
zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. 
Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih 
subjektov. 
 
Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev 
podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi 
zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve za katere se zahtevajo te 
zmogljivosti. 
 
Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na 
voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 
 
V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih 
pogojev za sodelovanje iz te razpisne dokumentacije in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo 
naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev ali v zvezi s katerim obstajajo razlogi 
za izključitev. 

11.3.6 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

11.3.7 Jezik ponudbe 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti 
v slovenskem jeziku. V kolikor so posamezni dokumenti v zvezi s ponudbo v tujem jeziku mora 
ponudnik priložiti zraven tudi prevod v slovenski jezik. Naročnik si pridržuje pravico, v kolikor meni, 
da je to potrebno, da zahteva še uradni prevod (sodni tolmač) dokumentacije, ki je predložena v 
tujem jeziku. Stroške prevoda nosi ponudnik. 
 
V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča 
upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen prevod v slovenskem jeziku. 
 
Izvedba javnega naročila se bo vršila v slovenskem jeziku, kar pomeni, da bo komunikacija z 
naročnikom potekala v slovenskem jeziku, prav tako mora biti vsa dokumentacija izvajalca izdelana v 
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slovenskem jeziku. Stroške prevodov, tolmačev, ipd., ki so potrebni za izvajanje javnega naročila v 
slovenskem jeziku nosi izvajalec. 

11.3.8 Veljavnost ponudbe 

Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 5 mesecev od datuma za prejem ponudb. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. 
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne 
takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe, toda s tem je 
njegova ponudba izločena iz postopka javnega naročanja. 

11.3.9 Varstvo podatkov 

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno 
skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa 
drugače. 
 
V skladu z 2. odstavkom 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna 
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 
 
Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v 
postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 
dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot poslovna 
skrivnost označeni podatki, ki so skladno ZJN-3 ali drugim zakonom javni, bo naročnik ponudnika 
pozval, da oznako poslovna skrivnost umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče 
zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« umakne sam. 
 
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, 
določenega za odpiranje ponudb. 
 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom 
se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. 

11.3.10 Valuta ponudbe 

V kolikor posamezni ponudbeni dokumenti vsebujejo finančne podatke, ki niso izraženi v evrih (EUR), 
je za preračun merodajen srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven v trenutku poteka roka za oddajo 
ponudb. Navedeno ne velja za obrazce, na katere ponudnik vpisuje ponudbeno ceno ali cene na 
enoto. Ponudbena cena in cene na enoto, ki so navedene v ponudbi, morajo biti izražene v evrih 
(EUR). 
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11.3.11 Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 

11.3.12 Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi 
vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma 
ne bi bila izpolnjena.  
 
Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

12. DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDB 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, 
nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da 
gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali 
pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma 
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta 
zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega 
dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali 
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, 
katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče 
objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, 
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt 
izključiti. 
 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni 
dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 
in ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

 
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na 
enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo 
do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, 
lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen 
na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem 
pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju 
ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
Morebitne zahteve za dopolnitev, popravek, spremembo, pojasnilo ponudbe ali odpravo računske 
napake bo naročnik poslal ponudnikom preko sistema e-JN. 
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Ponudnik ponudbo dopolni, spremeni, pojasni ali poda soglasje k odpravi računske napake, tako da 
pripnejo dokumentacijo v *.pdf obliki datoteke v sistem e-JN v razdelek »Odgovor«, do roka 
navedenega v sistemu e-JN. Po preteku roka navedenega v sistemu e-JN nalaganje dokumentov v ta 
razdelek dopolnitve ni več mogoče. Odgovor oziroma dopolnitev je naročniku vidna takoj po uspešni 
oddaji. Preklic oddaje zato ni možen. 

13. DOPUSTNA PONUDBA 

»Dopustna ponudba« je ponudba: 

  ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje 
za sodelovanje, 

  ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni 
dokumentaciji, 

  ki je prispela pravočasno, 

  pri kateri ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, 

  ki je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko in 

  katere cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

14. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje 
za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi 8. odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 
sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega 
naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali 
da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 
katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo 
naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno 
obvestil ponudnike. 

16. POGODBA 

Pogodbo bo podpisala Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
V skladu z 6. odstavkom 14. člena ZIntPK je naročnik, kot organizacija javnega sektorja, dolžan pred 
sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve 
transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi 
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan 
predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije RS. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, 
naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične 
podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
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Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe pozval izbranega ponudnika, da v 8 dneh od prejema poziva 
posreduje izjavo oziroma podatke, navedene v prejšnjem odstavku, in sicer na obrazcu 16 »Izjava o 
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu«.  
 
Samostojni ponudnik / vodilni ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, če ponudnik 
v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti 
uporablja ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da bodo v primeru, da bodo 
izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema 
poziva, najkasneje pa do podpisa pogodbe, posredoval zahtevane podatke, s predložitvijo obrazca 5 
»Izjava za gospodarski subjekt«.  
 
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil 
skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. 
  
Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu 
pogodbe za izvedbo javnega naročila. Izbrani ponudnik je dolžan najpozneje v petnajstih (15) dneh po 
prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da 
ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi objektivnih razlogov to nebi bilo 
mogoče, lahko naročnik na podlagi prošnje izbranega izvajalca ponudnika privoli na daljši rok. V 
kolikor izbrani ponudnik, v zgoraj določenem roku oziroma tudi po podaljšanju roka pogodbe ne 
podpiše, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo 
naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po veljavni zakonodaji, 
zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega 
ponudnika. 
 
Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži finančno zavarovanje za dobro in pravočasno 
izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati. 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki 
ureja obligacijska razmerja, zlasti brez odškodninske odgovornosti do izvajalca, odstopi od pogodbe v 
naslednjih okoliščinah: 

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil 
seznanjen v postopku javnega naročanja; 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. 
členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano 
izvajalcu. 

 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, če ne bi sklenil pogodbe 
oziroma bi naročnik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma izvajalca. 

17. FINANČNA ZAVAROVANJA 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora 
biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.  
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Naročnik izrecno opozarja gospodarske subjekte, da mora biti izjava brezpogojna. Če izda banka ali 
zavarovalnica garancijo z izjavo kot npr., da bo izdala garancijo v skladu s svojo poslovno politiko in 
podobno, predstavlja to pogojno izjavo, ki jo bo naročnik štel za neustrezno. 
 
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno 
zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne 
sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme 
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot 
ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in 
izdajateljem zavarovanja. 

17.1 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno 
zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik 
predloži menico – vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se nahaja 
v podpoglavju 3.2 te razpisne dokumentacije.  
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izbrani 
ponudnik: 

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
- del v celoti ali delno ne opravlja v skladu z določili pogodbe, zahtevami razpisne 

dokumentacije ali ponudbeno dokumentacijo ali 
- naročniku ne preda podaljšanja ali povečanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
- izvaja dela s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik 

zavrnil. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru: 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izbranega izvajalca; 
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca, za plačilo pogodbene kazni, 

skladno z določili pogodbe, 
- stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali 

namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež. 

 
Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, 
da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, 
kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati 
njeno veljavnost. 
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17.2 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

Najkasneje ob končnem prevzemu vseh izvedenih del je izvajalec dolžan naročniku izročiti vnovčljivo 
bančno garancijo / kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 
5 % pogodbene vrednosti z DDV – vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku se nahaja v podpoglavju 3.3 te razpisne dokumentacije. Predloženo finančno zavarovanje mora 
veljati še 30 dni po poteku garancijskega roka in mora biti nepreklicno ter plačljivo na prvi poziv. 
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 
izdelano skladno z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758. 
 
Zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika 
v času garancijskega roka. 
 
V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 
 
Naročnik v predmetnem primeru zahteva predložitev bančne garancije oziroma enakovredno 
finančno zavarovanje pri zavarovalnici, saj tovrstno zahtevo opravičujejo tveganja, povezana s 
predmetom in okoliščinami javnega naročanja. 
 
Izvedbo predmetnega javnega naročila namreč sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

17.3 ZAVAROVANJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

Izvajalec mora imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, 
ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z 
opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve 
dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. 
 
Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega 
odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji. 
 
Izvajalec mora imeti v času trajanja pogodbe sklenjena tudi morebitna druga zavarovanja potrebna za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, skladno z veljavnimi predpisi. 

18. SPREMEMBE POGODBE 

Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela izbranemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer 
izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega 
naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji 
niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno 
dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 
95. členu ZJN-3. 
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Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 uporabi postopek s 
pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo gradenj ali storitev ali dobav, ki pomenijo 
ponovitev podobnih gradenj ali storitev ali dobav in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je 
naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove storitve v skladu z osnovnim projektom, in 
da so pri tem upoštevane cene na enoto podane v Ponudbenem predračunu ter pod pogoji, 
določenimi v petem odstavku 46. člena ZJN-3. 

19. ETIČNA NAČELA 

Izvajalec se mora ves čas vesti v skladu z etičnimi načeli svojega poklica. Brez predhodnega pisnega 
soglasja naročnika se mora vzdržati dajanja izjav o projektu in/ali naročniku v javnosti. 
 
V času trajanja izvedbe del morajo izvajalec in njegovo osebje spoštovati človekove pravice in se 
zavezati, da ne bodo žalili političnih, kulturnih in religioznih navad v Republiki Sloveniji. 
 
Izvajalec ne sme sprejeti plačila v zvezi s pogodbenimi deli na noben način, ki je drugačen od 
predpisanega. Izvajalec in njegovo osebje ne smejo opravljati nobene dejavnosti niti sprejeti nobene 
ugodnosti, ki ni v skladu z njihovimi obveznostmi do naročnika. 
 
Izvajalec in njegovo osebje se morajo obvezati, da bodo varovali poslovne skrivnosti ves čas trajanja 
izvedbe del in po dokončani izvedbi. 
 
V pogodbi je določeno kako lahko pogodbene stranke uporabljajo poročila in dokumente, ki jih 
sestavijo, prejmejo ali pošljejo v času trajanja izvedbe del. 

20. PRAVICE NAROČNIKA 

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi 
postopek oddaje javnega naročila. Morebitne že predložene ponudbe bo naročnik v tem primeru 
neodprte vrnil pošiljateljem. 
 
Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za 
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno 
odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko 
izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, 
zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe. 
 
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. 
člena ZJN- 3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz 
utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih 
sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe 
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik 
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če 
naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila ali z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi 
javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 
pisno obvesti ponudnike.  
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21. ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA POGOJEV 

V primeru, da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na podlagi preverjanja 
podatkov v uradnih evidencah ugotovi, da izbrani ponudnik/člani skupine ponudnikov ali njihovi 
priglašeni podizvajalci oziroma drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, ne izpolnjujejo 
vseh pogojev, v skladu z izjavami iz ponudbene dokumentacije, pa bi moral naročnik iz tega razloga 
razveljaviti javno naročilo in izvesti novo javno naročilo, je ponudnik/skupina ponudnikov 
odškodninsko odgovoren naročniku. Ponudnik/skupina ponudnikov mora v takšnem primeru 
naročniku povrniti stroške izvedbe novega javnega naročila ter vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel 
zaradi morebitne zamude pri izvedbi storitev, zaradi zamude ali nezmožnosti črpanja evropskih 
sredstev, ipd. Ponudnik/skupina ponudnikov odgovarja po načelu popolne odškodninske 
odgovornosti tudi za svoje priglašene podizvajalce in druge subjekte, katerih zmogljivost uporablja 
ponudnik, ne glede na to ali je vedel za dejstvo, da ta v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval vseh 
naročnikovih pogojev ali ne. Naročnik zato ponudnikom/skupini ponudnikov svetuje, da v 
podizvajalskih pogodbah oziroma pogodbah z drugimi subjekti, katerih zmogljivost uporablja 
ponudnik, uredijo možnost regresnih zahtevkov do podizvajalcev oziroma drugih subjektov, katerih 
zmogljivost uporablja ponudnik, v zgoraj navedenih primerih. 

22. PRAVNO VARSTVO 

Pravno varstvo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je možno skladno z določili 
ZPVPJN. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 
razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali 
prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu 
k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z 
njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni 
dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, 
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 
 
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je 
naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih 
dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave 
obvestila  o naročilu. 
 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile 
ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko 
dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
 
Zahtevek za revizijo mora, skladno s 15. členom ZPVPJN, vsebovati: 

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
- ime naročnika, 
- oznako javnega naročila, 
- predmet javnega naročila, 
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem, 
- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. 
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Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 
dokazujejo. 
 
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino 
objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni 
ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni 
uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko 
opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil 
objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe. 
 
Skladno s 1. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na 
vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, v postopku naročila male vrednosti: 2.000 EUR. 
 
Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 
0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; 
IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Navodilo za sestavo 
reference (sklica) je dostopno na: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-
varstvo. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. 
 
Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno 
objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. 
 
Navodila za uporabo Portala eRevizija so dostopna na povezavi: 
https://www.portalerevizija.si/assets/documents/Navodila_za_uporabo_portala_eRevizija.pdf. 

23. OVEZNOSTI IZVAJALCA 

Ponudnik je dolžan voditi vso predpisano dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom in 
podzakonskimi predpisi. 
 
Pred začetkom del je gospodarski subjekt oziroma izvajalec dolžan zapisniško in slikovno, npr. s 
kamero, ugotoviti ter dokumentirati obstoječe stanje vseh hiš in drugih sosednjih objektov, cest in 
drugih površin ter dostopnih poti. Gospodarski subjekt oziroma izvajalec je dolžan odpraviti vse 
nastale poškodbe na zemljiščih, obstoječi komunalni infrastrukturi in drugih objektih, ki bi nastale ob 
izvajanju del. Za odpravo nastalih poškodb in povrnitev objektov in zemljišč v prvotno stanje, ki v 
ponudbenem predračunu niso predvidena, izvajalec ni upravičen do plačila stroškov. 
 
Gospodarski subjekt je dolžan izvesti vse zaščite komunalnih naprav in drugih objektov v skladu z 
navodili upravljavcev teh naprav. Gospodarski subjekt ni upravičen do plačila stroškov za izvedbo 
zaščite naprav. Stroške mora gospodarski subjekt vračunati v ponudbeno ceno. 
 
Gospodarski subjekt je dolžan vsa izvršena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi 
poškodbami. Gospodarski subjekt je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe na gradbišču, za delavce in 
naprave ter materiale po veljavnem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu za vse sodelujoče pri 
gradnji. 
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Za vse materiale in konstrukcije je gospodarski subjekt dolžan dostaviti naročniku oziroma 
nadzornemu organu ustrezne listine v potrditev pred vgradnjo materialov, kopije le teh pa predložiti 
investitorju ob zapisniško potrjeni primopredaji objekta. 
 
Za čas ko izvajalec še ni dostavil nadzoru investitorja ustrezne listine o kvaliteti materialov, nosi 
odgovornost za kvaliteto teh materialov izvajalec sam. 
 
Po končanih delih je potrebno obvezno opraviti kvalitetni pregled vseh opravljenih del in o tem 
zapisati zapisnik, katerega potrdijo naročnik, nadzorni organ in vodja gradnje izvajalca. Ko so 
odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu, izvršijo pooblaščeni predstavnik 
naročnika, nadzornega organa in izvajalca primopredajo in podpišejo primopredajni zapisnik. V 
primeru, da pomanjkljivosti pri kvalitetnem pregledu vseh opravljenih del niso ugotovljene oziroma 
so manjše (zatraviti zelenico, ostanki odpadnega materiala ipd.), se namesto zapisnika o kvalitetnem 
pregledu sestavi primopredajni zapisnik v katerega se zapišejo morebitne manjše pomanjkljivosti in 
določi njihov rok za odpravo. V primeru, da izvajalec v roku, določenem v primopredajnem zapisniku, 
ne opravi manjših pomanjkljivosti, naročnik unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem 
roku. 
 
Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne 
dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi 
posredovati. Izbrani izvajalec mora upoštevati navodila za informiranje in obveščanje javnosti o 
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 
– 2020), ki so izvajalcu prosto dostopna na naslednji spletni povezavi: http://www.las-
mestoinvas.si/media/uploads/navodila%20in%20obrazci%20za%20poro%C4%8Danje/EKSRP/Navodil
a_oznacevanje_PRP_v1.2.pdf. 

24. SEZNAM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za izvedbo predmetnega javnega naročila je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija: 
- INZI (izvedbeni načrt za izvedbo) št. 150/19 za »Vaško jedro Trzin«, ki ga je v oktobru 2019 

izdelalo podjetje RB d.o.o. iz Mengša. 
 
Celotna zgoraj navedena projektna dokumentacija je sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer 
poglavja 5, in je ponudnikom dostopna spletni povezavi na portalu javnih naročil. 
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