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1 SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
Celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju dokumentacija) sestavljajo:  
 
(1) Povabilo k oddaji ponudbe.  
 
(2) Ponudba.  
 
(3) Pogodba. 
 
(4) Predračun/Merila. 
 
(5) Izjava gospodarskega subjekta/osebe.  
 
2 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
2.1 Naročnik 
 
Naziv naročnika: Nepremičnine Celje d.o.o. 
Naslov naročnika: Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 
Matična številka: 1468952000  
 
Kontakt za informacije v okviru izvedbe postopka javnega naročila: 
Ime in priimek: Tadej Lebič 
E-poštni naslov: tadej.lebic@celje.si 
Telefon: 03 42 65 135 
 
2.2 Povabilo, predmet in struktura javnega naročila 
 
2.2.1 Povabilo 
 
Naročnik na podlagi določil ZJN – 3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN – 3) vabi 
ponudnike, da v skladu z zahtevami iz dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo predmeta javnega 
naročila. 
 
2.2.2 Predmet javnega naročila 
 
(1) Predmet javnega naročila je izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe družbe Nepremičnine Celje 
d.o.o. v letih 2019 do 2022. 
 
(2) Naročnik predmet javnega naročila deli v tri sklope in sicer: 
 

SKLOP 1 Cenitev tržnih vrednosti nepremičnin za namen zavarovanja kredita in druge namene. 
 

SKLOP 2 Cenitev vrednosti nepremičnin za namen računovodskega poročanja skladno z 
veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi.  
 

mailto:tadej.lebic@celje.si
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SKLOP 3 Izvedba cenitev tržne vrednosti stanovanja s kletjo, tržne vrednosti kletnega prostora, 
tržne vrednosti garaže, tržne vrednosti solastniškega deleža na skupnih prostorih 
večstanovanjske hiše, tržne vrednosti objekta  z ali brez pripadajočega zemljišča, 
služnosti za posamezno parcelo (hoja, vožnja, …  …), vrednosti stavbne pravice na 
posamezni parceli, vrednosti vlaganj v stanovanje oz. poslovni prostor, vrednosti  
najema stanovanja, vrednosti najemnine, obratovalnih stroškov v stavbi s pomožnimi 
objekti in pripadajočim zemljiščem, posodobljene vrednosti že izdelane ocene vrednosti 
in revizija cenitev, ki niso namenjene računovodskemu poročanju in jih družba uporablja 
v druge namene poslovanja. 

 
(3) Ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope ali samo en sklop ali za dva sklopa. 
 
2.2.3 Struktura javnega naročila 
 
(1) Postopek in tehnika javnega naročila:  

- Javno naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN – 3, brez pogajanj. 
- Tehnika javnega naročanja – sklenitev okvirnega sporazuma.  
- Ponovno odpiranje konkurence med gospodarskimi subjekti po 48. členu, točki (7) b) ZJN – 3. 

 
(2) Trajanje okvirnega sporazuma: 48 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma. 
 
(3) Podpis okvirnega sporazuma: v roku 5 dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. 
 
2.2.4 Dodatna pojasnila za ponudnike 
 
(1) Naročnik seznanja ponudnike, da obseg in natančnost zahtev in postopke v okviru izvedbe cenitev 
naročnik opredeljuje v predlogu okvirnega sporazuma, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 
 
3 NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
3.1 Pravila za pripravo in oddajo ponudbe 
 
3.1.1 Dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
(1) Dokumentacija je v skladu z 61. členom ZJN – 3 neomejeno, popolno, neposredno in brezplačno 
dostopna na http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/.  
 
(2) Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5901  
 
3.1.2 Dodatna pojasnila  
 
(1) Dodatna pojasnila dokumentacije lahko ponudnik zahteva izključno v pisni obliki preko Portala javnih 
naročil, na za to točno določenem mestu. Vsa dodatna pojasnila, objavljena na Portalu javnih naročil so 
obvezni sestavni del javnega naročila in so jih ponudniki dolžni upoštevati. Kot del razpisne 
dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.  

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5901
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3.1.3 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani 
naročnika  
 
(1) Naročnik lahko do izteka roka za oddajo ponudb spremeni ali dopolni dokumentacijo, kar bo 
objavljeno na Portalu javnih naročil. Ponudnik mora spremembo ali dopolnitev dokumentacije obvezno 
upoštevati. V primeru večje spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za 
oddajo ponudb.  
 
3.1.4 Rok in način predložitve ponudbe  
 
(1) Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili 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/eJN2. 
 
(2) Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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. 
 
(3) Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC 
NLB (www.nlb.si). 
 
(4) Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21.12.2018 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 
ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
(5) 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.  
 
(6) Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
3.1.5 Čas in kraj odpiranja ponudb 
 
(1) Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.12.2018 in se bo 
začelo ob 9.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
(2) 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«.  
 
4 MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
(1) Naročnik bo preverjal dopustnost vseh prispelih ponudb. 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.sigen-ca.si/
http://www.halcom.si/
http://www.nlb.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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(2) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ 20 kandidati za posamezni sklop, ki bodo imeli 
dopustno ponudbo in podali ekonomsko najugodnejše ponudbe na podlagi merila. 
 
(3) Naročnik bo kandidate razvrstil na podlagi merila iz 84. člena, odstavka dva (2) točke (b) ZJN-3 in 
jim dodelil število točk: 
 

ŠT. 
SKLOPA: 

REFERENČNE ZAHTEVE TOČKE 

SKLOP 1 Cenitev tržnih vrednosti 
nepremičnin za namen zavarovanja 
kredita in druge namene, ki jo je 
izvedel pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin, vpisan v register 
pooblaščenih ocenjevalcev 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za 
revizijo in/ali sodni cenilec za 
ocenjevanje vrednosti nepremičnin in je 
vpisan v imenik sodnih cenilcev, ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje in ima hkrati licenco 
Združenja sodnih izvedencev in sodnih 
cenilcev za gradbeno stroko (SIC 
GRAS) kot cenilec stvarnega 
premoženja. Cenitev mora biti potrjena 
ter plačana s strani naročnika v obdobju 
od 1.1.2016 do dneva za prejem 
ponudb po tem javnem naročilu. 
Cenitve je izvedla ena in ista oseba - 
cenilec, ki bo izvajala tudi cenitve v 
okvirnem sporazumu. Ponudnik 
lahko predloži največ 3 reference za 
Sklop 1. 
 

Št. referenc: 
 
1 REFERENCA = 1 TOČKA 
2 REFERENCI = 2 TOČKI 
3 REFERENC = 3 TOČKE 
 
Št. naročnikov: 
 
1 NAROČNIK = 1 TOČKA 
2 RAZLIČNA NAROČNIKA = 2 TOČKI 
3 RAZLIČNI NAROČNIKI = 3 TOČKE 

SKLOP 2 Cenitev vrednosti nepremičnin za 
namen računovodskega poročanja 
skladno z veljavnimi slovenskimi 
računovodskimi standardi, ki jo je 
izvedel pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin, vpisan v register 
pooblaščenih ocenjevalcev 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za 
revizijo in/ali sodni cenilec za 
ocenjevanje vrednosti nepremičnin in je 
vpisan v imenik sodnih cenilcev, ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje. Cenitev mora biti potrjena 
ter plačana s strani naročnika v obdobju 

Št. referenc: 
 
1 REFERENCA = 1 TOČKA 
2 REFERENCI = 2 TOČKI 
3 REFERENC = 3 TOČKE 
Št. naročnikov: 
 
1 NAROČNIK = 1 TOČKA 
2 RAZLIČNA NAROČNIKA = 2 TOČKI 
3 RAZLIČNI NAROČNIKI = 3 TOČKE 
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od 1.1.2016 do dneva za prejem 
ponudb po tem javnem naročilu. 
Cenitve je izvedla ena in ista oseba - 
cenilec, ki bo izvajala tudi cenitve v 
okvirnem sporazumu. Ponudnik 
lahko predloži največ 3 reference za 
Sklop 2. 
 

SKLOP 3 Cenitev vrednosti nepremičnin, ki so 
opredeljene v Sklopu 3 , ki jo je izvedel 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin, vpisan v register 
pooblaščenih ocenjevalcev 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za 
revizijo in/ali sodni cenilec za 
ocenjevanje vrednosti nepremičnin in je 
vpisan v imenik sodnih cenilcev, ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje. Cenitev mora biti potrjena 
ter plačana s strani naročnika v obdobju 
od 1.1.2016 do dneva za prejem 
ponudb po tem javnem naročilu. 
Cenitve je izvedla ena in ista oseba - 
cenilec, ki bo izvajala tudi cenitve v 
okvirnem sporazumu. Ponudnik 
lahko predloži največ 3 reference za 
Sklop 3. 
 

Št. referenc: 
 
1 REFERENCA = 1 TOČKA 
2 REFERENCI = 2 TOČKE 
3 REFERENC = 3 TOČKE 
Št. naročnikov: 
 
1 NAROČNIK = 1 TOČKA 
2 RAZLIČNA NAROČNIKA = 2 TOČKE 
3 RAZLIČNI NAROČNIKI = 3 TOČKE 

  
(4) V primeru, da bodo kandidati dosegli enako število točk in bodo na mestih, ki neposredno odločujejo 
o podpisu okvirnega sporazuma, bo prednost imel kandidat, ki bo dosegel višje število točk iz naslova 
izvedenih referenc za različne naročnike. 
 
(5) Naročnik bo v skladu s svojimi potrebami ponovno odpiral konkurenco med gospodarskimi in/ali 
osebami po 48. členu, točki (7) b) ZJN – 3. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo po 
merilu cena. 
 
(6) Postopek ponovnega odpiranja konkurence po 48. členu, točki (7) b) ZJN – 3 je določen v okvirnem 
sporazumu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
5 DOLOČILA POSTOPKA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA 
 
(1) Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli ponudniki s pripravo 
ponudbe. 
 
(2) Naročnik zaradi izvedbe predmeta javnega naročila želi čim hitreje oddati javno naročilo, zato 
ponudnike opozarjamo, da bo rok za predložitev dokazil, dopolnitev ali pojasnitev ponudbe skladno z 
ZJN- 3 kratek, 5 delovnih dni. 
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(3) Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt/oseba predloži in označi kot 
poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, razen če ZJN-3 ali drug zakon 
določa drugače. 
 
(4) Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku bo potekal tudi celotni 
postopek izvedbe javnega naročila. 
 
(5) Ponudnik lahko predloži samo 1 (eno) ponudbo. Če ponudnik predloži več kot 1 ponudbo, bo 
naročnik vse ponudbe takšnega ponudnika izločil. 
 
(6) Variantne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale. 
 
(7) Rok veljavnosti ponudbe mora biti vsaj 90 dni. 
 
(8) V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 
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. 
Na morebitno predložitev dokazil bo naročnik ponudnika pozival v fazi pregleda ponudb, če naročnik 
dokazil ne bo mogel pridobiti sam. 
 
6 VRSTA PONUDBE 
 
6.1 Samostojna ponudba 
 
(1) Ponudbo predloži ponudnik samostojno. Ponudnik sam izpolnjuje vse pogoje, ki jih naročnik zahteva 
v okviru javnega naročila. 
 
6.2 Ponudba s podizvajalcem 
 
(1) Ponudnik lahko del javnega naročila, v skladu z določili in omejitvami iz tega Povabila k oddaji 
ponudbe, odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem/ci. 
 
(2) Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponudniku dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V primeru, 
da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke 
o podizvajalcih. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev, bo naročnik podizvajalca 
zavrnil. 
 
(3) 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. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-
3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v 
drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva 
šesti odstavek tega člena. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo 
naročila. 
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6.3 Skupna ponudba  
 
(1) Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov.  
 
(2) Pri skupni ponudbi se razlogi za izključitev ugotavljajo za vsakega ponudnika, pogoji za priznanje 
sposobnosti pa se ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.  
 
(3) »Ponudbo« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj in navedejo vse, ki bodo 
sodelovali v tej skupni ponudbi.  
 
(4) Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, navedejo in pooblastijo tudi eno izmed pravnih oseb, s 
katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu. 
 
(5) V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega 
naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med 
postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev, ki so 
opredeljeni v Poglavju 7.1 Razlogi za izključitev in Poglavju 7.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne 
dejavnosti. 
 
(6) V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 
zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno 
opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila, skladno s predloženo 
ponudbo. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno. Pogodba mora jasno določati, 
da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak 
posebej v celoti.  
 
7 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
7.1 Razlogi za izključitev 

 
7.1.1 Osnovna sposobnost 
 
7.1.1.1 Pravnomočna obsodba za kazniva dejanja 
 
Gospodarski subjekt in/ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 
7.1.1.2 Obvezne dajatve in druge nedavčne obveznosti v skladu z zakonom 

 
Gospodarski subjekt in ali oseba mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in 
druge denarne nedavčne 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, oziroma 
vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali 
več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 
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7.1.1.3 Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami 
 

Gospodarski subjekt ali oseba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 

  
7.1.1.4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo 

  
Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 
7.1.1.5 Izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava 

 
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 po 3. členu 
ZJN-3. 

 
7.1.1.6 Postopek insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu 

 
Razlog za izključitev velja, 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 je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek  ali pa je 
nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 
7.1.1.7 Hujša kršitev poklicnih pravil 

 
Naročnik lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. 

 
7.1.1.8 Omejevanje ali izkrivljanje konkurence in nasprotje interesov zaradi sodelovanja v postopku 

 
Naročnik lahko upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti 
sklenil dogovor, katerega cilj je omejevati ali izkrivljati konkurenco. Sklepanje naročnika je 
upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh 
naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. 

 
7.1.1.9 Neizpolnjevanje ključnih obveznosti iz prejšnjih javnih naročil 

 
Če so se gospodarskemu subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila pokazale hude 
pomanjkljivosti pri izvajanju obveznosti, zaradi česar je prišlo do odstopa od pogodbe ali 
uveljavljanja odškodnine oziroma uvedene druge sankcije.   
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7.1.1.10 Dajanje zavajajočih razlag in informacij 
 

Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih 
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni 
razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu s 79. členom ZJN-3. 

 
7.1.1.11 Neupravičeno vplivanje na odločanje naročnika ali pridobivanje zaupnih informacij 

 
Če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti 
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega 
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 
Dokazilo za poglavje  7.1.1 je Izjava gospodarskega subjekta/ osebe, ki jo predloži ponudnik, VSI 
podizvajalci in VSI  ponudniki v skupni ponudbi.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri pri pristojnih ministrstvih oziroma v javnih 
evidencah. 
 
7.2 Pogoji za sodelovanje 
 

7.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 

Ponudnik  je vpisan v poklicni oziroma poslovni register v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež 
in s tem dovoljenje za ustrezno opravljanje svoje poklicne oziroma poslovne dejavnosti. 

 
Dokazilo za poglavje  7.2.1  je Izjava gospodarskega subjekta osebe, ki jo predloži ponudnik, VSI 
podizvajalci in VSI  ponudniki v skupni ponudbi.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri v ustreznih registrih ter zahteva dodatna 
dokazila ponudnikov skladno z ZJN-3. 
 

7.2.2 Ekonomski in finančni položaj 
 

(1) Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega izmed transakcijskih računov, s 
katerimi posluje. 

 
Dokazilo za poglavje  7.2.2  je Izjava gospodarskega subjekta osebe, ki jo predloži ponudnik in 
VSI  ponudniki v skupni ponudbi.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju 
ekonomske sposobnosti v skladu z ZJN-3.  
 

7.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost 
 
        7.2.3.1 Usposobljenost za elektronsko poslovanje 
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(1) Ponudnik je usposobljen za elektronsko poslovanje in komuniciranje, razpolaga z ustrezno 
računalniško opremo ter priključkom na medmrežni splet in ima javno dostopen spletni naslov ali 
elektronski poštni naslov. 

 
        7.2.3.2 Jezikovna usposobljenost 

 
(1) Ponudnik je sposoben predmet naročila in komunikacijo z naročnikom izvesti v slovenskem 
jeziku. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila o usposobljenosti 
cenilca v skladu z ZJN -3.  
 
        7.2.3.3 Strokovna usposobljenost 
 

Za SKLOP 1: 
 

- pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih 
ocenjevalcev nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo in/ali 

- sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in je vpisan v imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi 
ministrstvo, pristojno za pravosodje in ima hkrati licenco Združenja sodnih izvedencev in sodnih 
cenilcev za gradbeno stroko (SIC GRAS) kot cenilec stvarnega premoženja. 
 
Za SKLOP 2 in 3: 
 

- pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih 
ocenjevalcev nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo in/ali 

- sodni cenilec za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in je vpisan v imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi 
ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

 
Dokazilo za poglavje  7.2.3  je Izjava gospodarskega subjekta osebe, ki jo predloži ponudnik, VSI 
podizvajalci  in VSI  ponudniki v skupni ponudbi.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila o usposobljenosti 
cenilcev in kadrovskih zmogljivostih izvajalca, oziroma da navedbe preveri neposredno pri 
Ministrstvu za pravosodje oziroma Slovenskem inštitutu za revizijo. 
 
8 OKVIRNI SPORAZUM 
 
(1) Okvirni sporazum bo podpisal naročnik. 
 
(2) Z oddajo ponudbe kandidat sprejema vsa določila okvirnega sporazuma, ki je del te dokumentacije 
v zvezi z oddajo naročila. 
 
(3) Če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali 
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posredniku naročnika, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je okvirni sporazum 
ničen. 
 
(4) Izbrani ponudnik mora v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema s strani naročnika podpisanega 
okvirnega sporazuma podpisati in vrniti le to naročniku. Okvirni sporazum se bo pred podpisom 
vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani kandidat predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje 
podizvajalcev ter na usposobljenost za posamezne sklope.  
 
9 FINANČNO ZAVAROVANJE 
 
9.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
(1) Naročnik ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 
9.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz javnega naročila 
 
(1) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz javnega naročila je namenjeno zavarovanju 
kršitev obveznosti v času trajanja izvedbenih del po okvirnem sporazumu. Uveljavitev finančnega 
zavarovanja je natančno opredeljeno v okvirnem sporazumu. 
 
(2) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma je namenjeno 
zavarovanju kršitev iz okvirnega sporazuma v času trajanja izvedbenih del po pogodbi. Kandidat mora 
najkasneje v pe t ih  (5) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku 
izročiti eno (1) bianko menico z nepreklicnim pooblastilom za izpolnitev, klavzulo brez protesta kot 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo  obveznosti iz okvirnega sporazuma, ki je skladna z vzorcem 
iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
(3) Okvirni sporazum postane veljaven pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma. 
 
(4) Vzorec menične izjave: 
 
Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje (naročnik/investitor) in 
…………………………………………………………………….(v nadaljevanju izvajalec/izdajatelj menic) 
sta dne ……………sklenila Okvirni sporazum št……………. za Izvedbo cenitev nepremičnin v letih 2019 
do 2022 (v nadaljevanju okvirni sporazum). Menična izjava velja za unovčitev menic, ki so dane z 
namenom zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca / izdajatelja menic po okvirnem 
sporazumu.  
 
Na podlagi okvirnega sporazuma ………………(izvajalec/izdajatelj menic) izroča naročniku/investitorju 
dve (2) bianko menice s klavzulo »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega 
sporazuma, na katerih je podpisan zakoniti zastopnik: 
 
Priimek in ime ___________________________kot (funkcija) _________________________podpis 
_________________. 
 
Izdajatelj menic izrecno potrjuje, da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to 
pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic. 
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S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča naročnika, da v skladu z 
okvirnim sporazumom izpolni vse sestavne dele bianko menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega 
obvestila, in sicer z vpisom zneska, poljubnega datuma dospelosti ter vpisano klavzulo »brez protesta«. 
Izdajatelj menic se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje 
v celoti plačati menice ob dospelosti. Izdajatelj menic se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu 
oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic. 
Izdajatelj menic pooblašča naročnika, da menice domicilira pri (naziv banke) 
____________________________________, ki vodi naš račun št.: __________________________, 
ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun. 
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) 
_______________________________, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na 
računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika 
Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. (naziv banke) 
________________________________________, ki vodi naš račun št.: 
____________________________ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za 
prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika, ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika 
_____________________________ 
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izdajatelja menic (ime in priimek) 
______________________________, izjavljam, da dajem soglasje (naziv banke) 
______________________________, ki vodi naš račun št.:___________________________  ali 
katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika in 
v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa. 
Izdajatelj menic se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi domicila, v primeru spremembe predpisov ali 
če se ugotovi, da na osnovi te menične izjave menice ne bi mogle biti unovčene oz. da bi bilo njihovo 
unovčenje lahko oteženo, v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to  menično izjavo z ustrezno novo 
izjavo. 
 
Priloga: 1 kos bianko menice 
 
Podpis zakonitega zastopnika: 
(ime in priimek s tiskanimi črkami) 
 
(5) Izvajalec poleg 1 kosa bianko menice priloži tudi 1 originalni izvod menične izjave, skladne z razpisno 
dokumentacijo. 
 
10 PRAVNO VARSTVO 
 
(1) Pravno varstvo je zagotovljeno z Zakonom 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) Pravno varstvo v postopkih javnega 
naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, 
ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila. 
 

Rok predložitve:  Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno 
dokumentacijo, se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila 
o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o 
nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2880


 

15 / 15                                                                                                                    JN008393/2018-W01 
 
 

dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne 
dokumentacije (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I in 
60/17). 
 

Kraj predložitve: Neposredno pri naročniku Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 
Celje in po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo 
zahtevka za revizijo posredovati Ministrstvu za javno upravo. 
 

Višina takse: 2.000 EUR 
Transakcijski 
račun: 

Ministrstvo za finance 
SI56 0110 0100 0358 802 
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 
BSLJSI2X 

Sklic: Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena 
iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno 
enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 
7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o 
javnem naročilu oziroma projektnem natečaju. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta 
zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega 
naročila. 
 

Opozorilo: Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse. 
 
Podrobnejše in aktualne informacije o zagotavljanju pravnega varstva so na voljo na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo, Direktorat za javno naročanje na povezavi: 
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo 
 
 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
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