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2. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Občina Trzin objavlja povabilo k oddaji ponudbe za dobavo in montažo notranje opreme za Dom zaščite in 

reševanja v Trzinu (DZIR). Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v 

skladu s predmetno razpisno in tehnično dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil 

in na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.trzin.si/sl/publications/, pod zavihkom javna naročila. 

Vabljeni k oddaji ponudbe. 

OBČINA TRZIN 

Peter Ložar, župan l. r. 

3. SPLOŠNA DOLOČILA 

3.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila obsega dobavo in montažo notranje opreme za objekt »Dom zaščite in reševanja 

Trzin«. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, vendar se glede na financiranje deli na dva dela: 

- 1. del: oprema za Prostovoljno gasilsko društvo Trzin (prvi del naložbe v celoti financira Občina Trzin) 

- 2. del: oprema za operacijo Center modrosti in vitalnosti (drugi del naložbe sofinancirajo Republika 

Slovenija in Evropskegi sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Občina Trzin.  

Vsi pogodbeno zahtevani dokumenti, ki jih bo izvajalec v zvezi s predmetnim javni naročilom dostavil 

naročniku, morajo biti razdeljeni na 1. in 2. del. Obvezna je oddaja ponudbe za oba dela. 

Oba dela javnega naročila zajemata izdelavo delavniških risb, pripravo vzorcev za potrjevanje, dobavo in 

montažo opreme, redno čiščenje med montažo in končno čiščenje opreme ter prostorov, kjer se izvaja 

montaža, po zaključeni montaži pa preverjanje (ob prisotnosti predstavnika naročnika in nadzornika), 

preizkus delovanja (testiranje) opreme, izobraževanje osebja za uporabo dobavljene opreme, predložitev 

dokazil o ustreznosti, skladnosti, garancijskih listov, drugih dokumentov zahtevanih s to dokumentacijo v 

zvezi z oddajo javnega naročila. Hkrati je v predmet naročila vključeno tudi vzdrževanje/servisiranje 

montirane opreme v garancijskem roku. 

Oprema se izvaja skladno s Projektom notranje opreme, št. 02/17, Počivašek, d.o.o., Celje, junij 2021, in 

popisom del, ki je del dokumetacije. Delavniške risbe in vzorci morajo biti predhodno pisno potrjeni s strani 

naročnika in projektanta. 

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne 

stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza in stroški 

izdelave ponudbene dokumentacije. Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe zagotavljati fiksnost cen. V 

primeru nadomeščanja blaga iz projektne dokumentacije in popisa z enakovrednim, le to pomeni, da blago 

izpolnjuje vse zahtevane tehnične standarde glede kvalitete, predvidene količine oziroma kapacitet in enako 

ceno z minimalnim cenovnim odstopanjem.  

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne 

dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki vplivajo na fukcionalnost predmeta naročila.  

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.  

http://www.trzin.si/sl/publications/
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3.2. ROKI ZA IZVEDBO DEL 

Izvajalec v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe, oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik, zagotovi 

izmere na mestu in naročniku posreduje morebitna vprašanja, pripombe oziroma predloge v zvezi z izvedbo 

naročila. Naročnik je do uvedbe v delo izvajalcu dolžen podati svoje odgovore. Rok za izvedbo vseh del je 45 

dni od uvedbe v delo. Podpis pogodbe je predviden v avgustu, uvedbo v delo pa v začetku septembra 2021. 

3.3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Predmet ponudbe mora biti usklajen z načrtom notranje opreme, kar zajema tudi popis del, ter mora 

izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve navedene v dokumentaciji in skladno s predpisi. Ponudnik 

soglaša, da bo izpolnil naročilo skladno z vsemi tehničnimi zahtevami naročnika, ki izhajajo iz načrta notranje 

opreme ter ostalih zahtev naročnika iz te razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe. 

V popisih so pri določenih pozicijah lahko navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba 

proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na 

trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova 

pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora 

enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega.  

Naročnik predlaga ponudniku, da v primeru ponudbe drugega proizvoda, kot je predviden po projektu, 

preko vprašanja na portalu enaročanje povpraša naročnika ali gre za »enakovreden« proizvod, saj je 

presoja enakovrednosti v domeni naročnika. V kolikor ponudnik ponudi drugačen proizvod in njegove 

enakovrednosti predhodno ne preveri z vprašanjem naročniku na portalu enaročanje, se lahko zgodi, da bo 

naročnik ponujeni proizvod ocenil kot neenakovreden in zahteval, da ga nadomesti z enakovrednim. 

3.3.1. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

Tehnični opisi zahtev naročnika, so razvidni iz načrta arhitekture, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije 

in izvajalcem dosegljiv v e-obliki na naročnikovi spletni strani. Tehnično dokumentacijo sestavljajo: 

 Projekt notranje opreme zagotovljen s strani naročnika, 

 Popis opreme s cenami na enoto in vsemi tehničnimi podatki – izpolnijo se ob oddaji ponudbe, 

 Dokumentacija opreme (tehničnimi podatki, dokazila, garancijskimi listi) ob primopredaji v pdf. obliki 

Naročnik bo izbranemu ponudniku zagotovil tudi izvod projekta izvedenih del (PID) za objekt. 

3.3.2. GARANCIJSKA DOKUMENTACIJA 

Ponudnik mora za izvedena dela, material in opremo zagotoviti najmanj 24 mesečno garancijo, šteto od 

datuma uspešno opravljenega prevzema del. Za naprave pa velja garancija proizvajalca.  

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). 

Za popravljena ali nova dela, ki so posledica uveljavljanja garancije ali zamenjane dele v garancijski dobi prične 

teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. primopredajo izvedenih del. 

Garancijske liste z garancijskimi pogoji za obdobje vsaj 24 mesecev ter seznam pooblaščenih servisov priloži 

izbrani ponudnik ob primopredaji. 

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so 

izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje. 
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4. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

4.1. INFORMACIJE O NAROČNIKIH 

Naziv:    Občina  Trzin 

Naslov:   Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

Zakoniti zastopnik:  župan Peter Ložar  

Internetni naslov:  http://www.trzin.si/ 

Kontaktna oseba:  Aleksander Ilić, Ana Movrin.  

Kontaktni osebi sta navedeni za primer, ko imajo ponudniki težave pri dostopanju in 

odpiranju dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije. Vsa vprašanja glede 

javnega naročila ponudniki postavljajo izključno na portalu javnih naročil. 

Elektronski kontakt:  aleksander.ilic@trzin.si; ana.movrin@trzin.si  

Telefonski kontakt:      +386 1 564 45 44 

4.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU 

Ime javnega naročila: »Dobava in montaža notranje opreme za Dom zaščite in reševanja v Trzinu«. 

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti skladno s 

47. čl. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3). 

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo blaga. 

Lokacija izvedbe predmeta javnega naročila: Dom zaščite in reševanja Trzin, parc. št. 490/5, k.o. Trzin 

Kratek opis predmeta javnega naročila: Naročilo zajema izdelavo delavniških risb, pripravo vzorcev za 

potrjevanje, dobavo in montažo opreme, redno čiščenje med montažo in končno čiščenje opreme ter 

prostorov, kjer se izvaja montaža, po zaključeni montaži pa preverjanje (ob prisotnosti predstavnika naročnika 

in nadzornika), zagon oziroma priklop opreme na vse potrebne istalacije, preizkus delovanja (testiranje) 

opreme, izobraževanje osebja za uporabo dobavljene opreme, predložitev dokazil o ustreznosti, skladnosti, 

garancijskih listov, drugih dokumentov zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Hkrati 

je v predmet naročila vključeno tudi vzdrževanje/servisiranje montirane opreme v garancijskem roku. 

Razdelitev na sklope: Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. 

Viri financiranja: Javno naročilo je glede na vire financiranja razdeljeno na dva dela: 

 1. del: oprema namenskih prostorov zaščite in reševanja v objektu (v celoti financira Občina Trzin) 

 2. del: oprema za operacijo Center modrosti in vitalnosti v prvem nadstropju objekta DZIR (financirajo 
Občina Trzin, Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) 

Natančneje je obseg predmeta javnega naročila razviden iz popisov del ter iz projektne dokumentacije, ki je 

objavljena na spletnem naslovu naročnika. 

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne. 

  

http://www.trzin.si/
mailto:aleksander.ilic@trzin.si
mailto:ana.movrin@trzin.si
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4.4. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 

Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag: 

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), 

 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 
63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN), 

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega naročila. Navedeno zakonodajo 

mora upoštevati ponudnik pri pripravi ponudbe in tudi izvajalec pri kasnejšem izvajanju del. V kolikor pride 

po podpisu pogodbe do spremembe ali dopolnitve veljavne zakonodaje in drugih predpisov (npr. pravilnikov), 

skladno s katerimi se izvaja predmet pogodbe izbrani ponudnik (izvajalec) iz tega naslova ni upravičen do 

dodatnega plačila, temveč svoje obveznosti izvaja skladno z veljavno zakonodajo/veljavnimi predpisi, v sklopu 

ponudbene cene. 

4.5. OGLED OBJEKTA 

Ogled objekta ob prisotnosti predstavnika naročnika in projektanta za vse zainteresirane ponudnike bo v 

ponedeljek 14. 6. 2021 ob 9h na objektu DZIR, Mengeška cesta, nasproti trgovine Spar.  

Zaradi organizacije ogleda, naj se zainteresirani ponudniki se za termin predhodno prijavijo na e-naslov: 

ana.movrin@trzin.si.  

Izbrani ponudnik se ne bo mogel sklicevati, da so mu bile okoliščine za izvedbo del neznane, če ne bo opravil 

neobveznega ogleda lokacije načrtovanih del. Vse morebitne oteževalne okoliščine za izvedbo je ponudnik 

dolžan predvideti in jih upoštevati v ponudbi. Naročnik ne bo upošteval nobenih dodatnih del iz naslova 

nepoznavanja objekta, dostopov, zatečene situacije, pomanjkljivih podatkov in podobno. 

4.6. VPRAŠANJA 

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na 

portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si).  

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 dneva in ure, 

kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. 

Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, v zakonskem roku. 

4.7. PONUDBA 

4.7.1. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 izpolnjen obrazec 1 »Ponudba« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi 
dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik);  

 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. 

 

http://www.enarocanje.si/
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 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); 

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

 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); 

 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); 

 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 skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti 
drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik); 

 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); 

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

 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); 

 izpolnjen obrazec 11 »Podatki o referenčnem delu« se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod 
razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik); 

 izpolnjen obrazec 12 »Izjava o referenčnem delu«se v sistemu e-JN odda v PDF obliki datoteke pod 
razdelek »Drugi dokumenti« (gospodarski subjekt, ki zagotavlja referenčno delo); 

 izpolnjen obrazec 13 »Ponudbeni predračun in izjava« (PDF) se v sistemu e-JN odda z dokumentoma 
»Ponudbeni predračun« (.xlsx), pod »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik / vodilni ponudnik); 

 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); 

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

 izpolnjen obrazec 16 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu« se v sistemu e-JN odda v 
PDF obliki datoteke pod razdelek »Drugi dokumenti« (samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, 
podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik) 

 Obrazec 17 »VZOREC POGODBE« Ponudnik vzorca ob podaji ponudbe ne izpolnjuje in ne prilaga ponudbi. 

 Obrazec 18 »ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI« Ponudnik vzorca ob 
podaji ponudbe ne izpolnjuje in ne prilaga ponudbi. 

 Obrazec 19 »ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI« Ponudnik vzorca ob podaji 
ponudbe ne izpolnjuje in ne prilaga ponudbi. 
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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, 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. 

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. 

4.7.2. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim 

navodilom iz razpisne dokumentacije. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Rekapitulacija« 

v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec 13 »Ponudbeni predračun« se odda v 

dveh *.xlsx datotekah (ločeno za prvi in drugi del) v razdelek »Drugi dokumenti«. Vsi ostali dokumenti se 

predložijo v *.pdf datoteki in se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«. 

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, 

če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno 

overjenega prevoda v slovenski jezik.  

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj pet (5) mesecev od roka za oddajo ponudb. Ponudbena cena 

in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR). Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v 

celoti nosi ponudnik. https://ejn.gov.si/eJN2 

  

http://www.ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
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4.7.3. ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v 

skladu s točko 4 (Ponudba) dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema 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/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. 

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 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 informacijskega sistema e-JN 

(https://ejn.gov.si) najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno na informacijskem sistemu e-JN in v 

obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. 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 na povezavi, ki je 

navedena v Obvestilu o javnem naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan in uro, kot je to določeno 

na informacijskem sistemu e-JN in v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 

dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so 

oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o 

odpiranju ponudb«. 

  

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html
https://ejn.gov.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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4.7.4. SAMOSTONA, SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

Ponudbo lahko predloži ponudnik samostojno kot skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe ali s 

podizvajalci. 

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 uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3. 

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 katerega je 

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, 

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. 

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. 
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4.7.5.  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. 

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. 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. 

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. 

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.  
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4.7.6. 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. 

4.7.7. 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 
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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. 

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. 

4.7.8. DOPUSTNA PONUDBA 

»Dopustna ponudba« je ponudba: 

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

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

dokumentaciji, 

3. ki je prispela pravočasno, 

4. pri kateri ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, 

5. ki je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko in 

6. katere cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

4.8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

Ponudnik, partner oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. 

Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za 

ponudnika, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.  

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu 

se je odločil oddati javno naročilo ter od drugih ponudnikov, zahteva, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. 

členom ZJN-3 in druga dokazila, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah, ter da za vsakega od postavljenih 

pogojev zahteva dodatna dokazila, listine, izpise, potrdila kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za 

referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, obračunske situacije, končni obračun ipd... 

4.8.1. 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. 
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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. 
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. 

OPOMBA: 

Zaželeno je, da kandidat se za vse gospodarske subjekte v prijavi priloži tudi: 

- izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni 

sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež 

gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstaja razlog za izključitev (za gospodarske subjekte in za vse 

osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega od gospodarskih subjektov v prijavi ali ki 

imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), ki ni starejši od 4 mesecev šteto od roka za 

oddajo prijav. 

- Glej tudi popravni mehanizem (glej točko 8. teh navodil kandidatom za oddajo ponudbe). 

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: 

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma v enotnem informacijskem sistemu - aplikaciji e-Dosje. 

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. 

OPOMBA: 

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma v enotnem informacijskem sistemu - aplikaciji e-Dosje. 

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: 

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oziroma v enotnem informacijskem sistemu - aplikaciji e-Dosje.  

Glej tudi popravni mehanizem (glej točko x teh navodil kandidatom za oddajo ponudbe). 

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. 

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. 
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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 

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). 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. 



DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V TRZINU 
 
 

17 
 

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; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih 

zmogljivosti uporablja ponudnik. 

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 z Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – 

ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) velja, da ne glede na ZJN-3 se do 31. decembra 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 prijave ali preverjanja znaša 50 

eurov ali več ali če na dan oddaje 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 prijave. Naročnik v tem primeru določi primeren rok, 

v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni. 

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. 
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4.8.2. 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. 

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v 

svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila 

storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec 8 »Izjava glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti« 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: 

- 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. 

4.8.3. 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. 
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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. 

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. 

4.8.4. POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI 

1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na 
portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj dve (2) referenčni deli uspešno in kakovostno ter skladno s 
terminskim planom samostojno/s partnerji/podizvajalci dobavil in montiral notranjo opremo za objekt, ki 
je primerljiva s predmetnim javnim naročilom, vsaka v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.  

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec 11 »Podatki o referenčnem delu« in obrazec 12 »Izjava 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. 

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. 

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 samostojno/skupaj s partnerji/skupaj s podizvajalci razpolagati z zadostnim številom 
usposobljenega strokovnega kadra in izpolnjevati druge kadrovske oz. tehnične pogoje, potrebne za 
izvedbo del po tej pogodbi, tudi v času garancijske dobe po uspešni primopredaji.  

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec 10 »Izjava glede tehnične in strokovne sposobnosti«. 

OPOMBA: 

Pogoj mora izpolniti ponudnik ali partner. Pri skupni ponudbi lahko pogoj kadrovske sposobnosti izpolnjujejo partnerji skupaj. 

Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko posameznega podizvajalca.  

Pogoj kadrovske sposobnosti in tehnične usposobljenosti lahko ponudnik izpolni tudi s sklicevanjem na zmogljivost drugega 

subjekta (81. člen ZJN-3).  
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V kolikor ponudnik zahteve glede izobrazbe ali strokovne usposobljenosti (nominiranih kadrov ali subjekta ali fizičnih oseb) izkaže 

z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila obvezno izvesti storitve, za katere 

so bile zahtevane te zmogljivosti.  

V takšnem primeru mora drug subjekt v ponudbi obvezno nastopati kot partner ali podizvajalec 

4.8.5. 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 določili 8. točke 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), za 
predmet naročila veljajo kriteriji za izpolnjevanje okolijskih vidikov.  

 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih, trajnostno pridelanih virov. 

 Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70% prostornine uporabljenih materialov za 
izdelavo pohištva, razen za robustnejšo opremo v kovinski izvedbi, skladno s Projektom notranje 
opreme, št. 02/17, Počivašek, d.o.o., Celje, junij 2021, 

 Hladilniki, zamrzovalniki in njune kombinacije, ter pomivalni stroji so uvrščeni v najvišji energijski 
razred, dostopen na trgu 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec 15 »Izjava ZeJN« 

OPOMBA: Projektna dokumentacija – načrt notranje opreme zasleduje cilj o deležu lesa ali lesnih tvoriv, razen za opemo, kjer 

zaradi namena uporabe to ni smiselno. Robustna oprema, ki se ne upošteva stoli, gasilske garderobne omarice, skladiščni regali. 

4.9. MERILA 

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV za 

izvedbo predmeta javnega naročila. 

Skupna ponudbena vrednost brez DDV je cena, navedena v povzetku predračuna - obrazec 2 »Rekapitulacija«  

Vsi ponudniki bodo za dokazovanje tehnične sposobnosti izpolnili – vnesli cene ne enoto mere v popis opreme 

- obrazec 13 »Ponudbeni predračun«, ki se odda v dveh xlsx. datotekah v razdelek »Drugi dokumenti«. V 

primeru razhajanj med podatki v obrazcu »Rekapitulacija« - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim 

ponudbenim predračunom (»Ponudba«, »Ponudbeni predračun«), naloženim v razdelek »Drugi dokumenti« 

se upošteva cena iz Obrazca 13 »Ponudbeni predračun«, ki se odda v xlsx. datoteki. 
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4.10. ZAVAROVANJA 

4.10.1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z 

izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v 

višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti trideset (30) dni po pogodbenem roku za 

dokončanje del, ki so predmet tega javnega naročila.  

V kolikor izbrani ponudnik, najkasneje do trenutka sklenitve pogodbe ne bo predložil zavarovanja za dobro 

izvedbo obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. V 

tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

V koliko izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo lahko naročnik unovčil 

zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. 

Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in 

mu določil rok za izpolnitev. 

Vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priložen v prilogi dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naročila.  

4.10.2.  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

Po izvedbi vseh del, najkasneje ob izdelavi prevzemnega zapisnika bo izbrani ponudnik dolžan naročniku 

predložiti podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za 

zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti 

še najmanj 24 mesecev od uspešno opravljenega prevzema del, ki so predmet tega javnega razpisa. 

V kolikor zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo, se šteje, da prevzem ni bil 

opravljen. 

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi je priložen v prilogi dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila.  

4.11. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA 

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno 

skladno z določbami 89. člena ZJN-3.  

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga 

oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku 

oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z 

namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri 

ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo). 

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

vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema naročnikovega poziva podpisati 

pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.  
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4.12. PRAVNO VARSTVO 

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami 

in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes 

za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega 

interesa.  

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz 

drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem 

naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek 

za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije 

ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi 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 izbor kandidata. 

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo dolžan vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun 

Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 

Ljubljana, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN; SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega 

naročanja. V polje referenca se navede: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (navede se številka objave javnega 

naročila, zadnji dve navedbi izhajata iz letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila). Zahtevek za 

revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili iz 15. člena ZPVPJN. Potrdilo o plačilu takse mora vlagatelj 

priložiti zahtevku za revizijo. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija, v primeru nedelovanja 

oziroma tehničnih težav pri delovanju portala, se postopa skladno s šestim odstavkom 13.a člena ZPVPJN. 

4.13. PRAVICE NAROČNIKA 

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek 

oddaje javnega naročila. 

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.  

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.  

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb osnovne pogodbe na način in pod pogoji, določenimi v 95. členu 

ZJN-3. 


