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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  
 
(5) Projektna dokumentacija PZI, Vodilna mapa, št. projekta 03/18, izdelovalca Navor d.o.o. 

 
(6) Projektna dokumentacija PZI, Načrt arhitekture, št. projekta 03/18 - A, izdelovalca Navor d.o.o. 
 
(7) Projektna dokumentacija PZI, Načrt ureditve okolja, št. projekta 03/18 - ZU, izdelovalca Navor d.o.o. 

 
(8) Projektna dokumentacija PZI, Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, št. projekta P 929/18, 
izdelovalca IB Petru d.o.o. 

 
(9) Projektna dokumentacija PZI, Načrt električnih inštalacij in električne opreme, št. načrta 234/PZI-
E/2018, izdelovalca OHM Biro Vlado Šiško s.p. 
 
(10) Projektna dokumentacija PZI, Geodetski načrt zemljišča za pripravo projektne dokumentacije, št. 
62/2018, izdelovalca Geoides d.o.o. 

 
(11) Projektna dokumentacija PZI, Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. 03/18-GO, izdelovalca 
Navor d.o.o. 

 
(12) Projektna dokumentacija PZI, Varnostni načrt, št. 03/18-VN, izdelovalca Navor d.o.o. 
 
(13) Projektna dokumentacija PZI, Popis del s predizmerami, št. projekta 03/18  izdelovalca Navor 
d.o.o., s priloženimi Splošnimi in posebnimi določili po vrstah del 

 
(14) Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnih objektov – protihrupna ograja, št. 351-289/2018-7 
(13107) 

 
(15) Sporazum za ureditev dovoljenja obstoječega odvodnjavanja meteorne vode, z dne 19.6.2018 
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2 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
2.1 Naročnik 
 
Naziv naročnika: Nepremičnine Celje d.o.o. 
Naslov naročnika: Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 
Matična številka: 1468952 
ID za DDV: SI36092215 
Telefon: 03 42 65 100 
Fax: 03 42 65 134 
Spletna stran: www.nepremicnine-celje.si 
E-poštni naslov: nepremicnine@celje.si 
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 Zakona o javnem naročanju (Ur. 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 te pogodbe so: energetska sanacija večstanovanjskega objekta Ulica ob gozdu 3 z vsemi 
potrebnimi deli in storitvami tako, da bodo izpolnjeni cilji iz predlaganega scenarija REP, odprava 
vzrokov in sanacija posledic povišane vlage v stavbi, s prej naštetim povezana in spremljajoča dela na 
stavbi in njeni okolici. To so gradbena dela in druga dela, povezana z gradnjo,  v obsegu, ki je 
specificiran v celotni projektni dokumentaciji, opredeljeni v četrtem (4) členu te pogodbe. 
 
(2) Seznanitev izvajalca s plačilnimi pogoji po pogodbi. Ob oddaji ponudbe se mora ponudnik seznaniti 
in presoditi, da je finančno zmožen pravočasno naročiti in po potrebi (v odvisnosti od morebitnih takšnih 
pogojev dobaviteljev) ob naročilu delno plačati za nabavo predvidenih naprav, sklopov in materiala. 
Obračun izvedenih del se namreč vrši šele pod dobavi in vgradnji. 
 
(3) Naročnik seznanja morebitne ponudnike, da se bodo dela izvajala v delno zasedenih stanovanjih, 
zato še posebej obvešča ponudnike, da si natančneje pogledajo določila pogodbe in druge 
dokumentacije, ki obravnavajo pogoje dela v zasedenih stanovanjih. 
 
2.2.3 Struktura javnega naročila 
 
(1) Postopek in tehnika javnega naročila:  
 

- Javno naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN – 3, brez pogajanj. 

http://www.nepremicnine-celje.si/
mailto:nepremicnine@celje.si
mailto:tadej.lebic@celje.si
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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/.  
 
(2) Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 
povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2223  
 
 
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.  
 
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 23.07.2018 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.  
 

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2223
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
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(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 23.07.2018 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«. 
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 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 
 
Ekonomsko najugodnejša ponudba bo za naročnika tista, ki bo dopustna in katere končna ponudbena 
vrednost v evrih brez DDV bo najnižja.  
 
5 DOLOČILA POSTOPKA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA 
 
(1) Naročnik bo v postopku izvajanja javnega naročila za njegovo uspešno izvedbo upošteval določila, 
ki izhajajo iz ZJN – 3 in so v skladu z razpisno dokumentacijo. 
 
(2) Naročnik bo prispele ponudbe najprej razvrstil po merilu in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti 
zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa preveril, da ne obstajajo razlogi za izključitev 
najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo sodelovanje. 
 
(3) Naročnik zahteva, da mora Popis del s predizmerami, biti izpolnjen s cenami na enoto za vse 
postavke (v popisu del s predizmerami označeno z obarvano zeleno celico). V kolikor ponudnik ne 
bo zapisal cen na enoto za vse postavke, bo naročnik izločil ponudbo kot nedopustno. Naročnik bo 
ceno na enoto 0,00 EUR za posamezno postavko upošteval kot dovoljeno.  
 
(4) V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je ponudnik v Popis del s 
predizmerami na kakršenkoli način ali kakršnikoli obliki posegal, bo takšna ponudba označena 
kot nedopustna. 
 
(5) Ponudnik je dolžan naročnika obvestiti o morebitnih napakah v računskih operacijah v Popisu del s 
predizmerami. Naročnik bo na podlagi obvestila uredil popravek.  
 
(6) Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli ponudniki s pripravo 
ponudbe. 
 
(7) Naročnik zaradi izvedbe predmeta javnega naročila želi čim hitreje oddati javno naročilo, zato 
ponudnike opozarjamo, da bo rok za dopolnitev ali pojasnitev ponudbe skladno z ZJN- 3 kratek, 4 
delovne dni. 
 
(8) Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno 
skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, razen če ZJN-3 ali drug zakon določa 
drugače. 

https://ejn.gov.si/mojejn
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(9) Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku bo potekal tudi celotni 
postopek izvedbe javnega naročila. 
 
(10) Vse vrednosti v ponudbi morajo biti izražene v evrih. 
 
(11) Ponudnik lahko predloži samo 1 (eno) ponudbo. Če ponudnik predloži več kot 1 ponudbo, bo 
naročnik vse ponudbe takšnega ponudnika izločil. 
 
(12) Variantne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale. 
 
(13) Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni. 
 
(14) V primeru, da se bo vrednost ponudbe iz obrazca Predračun razlikovala od vrednosti ponudbe iz 
Popisa del s predizmerami, bo naročnik upošteval vrednost ponudbe iz Popisa del s predizmerami. 
 
(15) 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. 
 
6 VRSTA PONUDBE 
 
6.1 Samostojna ponudba 
 
(1) Jo 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 pogojih za ugotavljanje sposobnosti. 
 
(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. 
 
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 
kandidata 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 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. 

 
7.1.1.3 Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami 
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Gospodarski subjekt 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.   

 
7.1.1.10 Dajanje zavajajočih razlag in informacij 
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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, ki jo predloži ponudnik, VSI 
podizvajalci in VSI  ponudniki v skupni ponudbi.  
 
Naročnik bo od ponudnika, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skladu z merili, zahteval 
predložitev Pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične in pravne osebe. 
 
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 izpis iz E-dosje ali registra AJPES-a, ki ga bo naročnik pridobil 
samostojno.  
 

7.2.2 Ekonomski in finančni položaj 
 

(1) Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neporavnanih obveznosti. 
 
(2) Ponudnik je imel v letih 2016 in 2017 povprečni letni promet enak ali višji od 200.000 EUR. 
 

Dokazilo za poglavje  7.2.2 je izpis iz E-dosje in registra AJPES-a in ga bo naročnik pridobil 
samostojno. 
 
V kolikor naročnik ne bo mogel pridobiti ustreznih podatkov iz registra AJPES za točko dva (2) 
tega poglavja, bo od ponudnika zahteval predložitev dokazil o višini povprečnega letnega 
prometa v letih 2016 in 2017 iz ustreznih računovodskih izkazov. 
 
Ponudniki v skupni ponudbi lahko točko dve (2) poglavja 7.2.2 izpolnijo kumulativno. 
 

7.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost 
 

7.2.3.1 Reference izvedenih del   
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Ena (1) pravočasna, kakovostna in uspešno izvedena storitev. Storitev vzdrževalnih sanacijskih del ali 
rekonstrukcije stavbe, ne glede na klasifikacijo stavbe, v skupni vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez 
DDV. V tej storitvi morajo biti vsebovana gradbena in zaključna dela za odpravo vzrokov in saniranja 
posledic povišane vlage v stavbi, kot so:  
 
(1)* sanacija toplotnih mostov, sanacija vertikalne hidroizolacije, preprečitev kapilarnega dviga vlage in 
razne površinske obdelave v ta namen v vrednost najmanj 40.000 EUR brez DDV in 
(2)* strojno instalacijska dela – sistemi prezračevanja bivalnih in/ali delovnih prostorov z vračanjem 
toplote vrednost najmanj 50.000 EUR brez DDV. 
 
Dela so bila zaključena in prevzeta s strani naročnika od 1.1. 2009. 
 
ALI 
 
Dve (2) pravočasni, kakovostni in uspešno izvedeni storitvi. Vsaka izmed storitev vzdrževalnih 
sanacijskih del ali rekonstrukcije stavbe, ne glede na klasifikacijo stavbe, mora biti v skupni vrednosti 
najmanj 75.000,00 EUR brez DDV.  
 
V tej storitvi morajo biti vsebovana gradbena in zaključna dela za odpravo vzrokov in saniranja posledic 
povišane vlage v stavbi, kot so:  
 
(1)* storitev gradbenih in zaključnih del za odpravo vzrokov in saniranja posledic povišane vlage v stavbi, 
kot so sanacija toplotnih mostov, sanacija vertikalne hidroizolacije, preprečitev kapilarnega dviga vlage 
in razne površinske obdelave v ta namen v vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV; 
 
(2)* strojno instalacijska dela – sistemi prezračevanja bivalnih in/ali delovnih prostorov z vračanjem 
toplote vrednost najmanj 50.000 EUR brez DDV. 
Dela so bila zaključena in prevzeta s strani naročnika od 1.1. 2009. 
 
Ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje z dvema referencama, mora predložiti eno referenco iz točke ena 
(1)* in eno referenco iz točke dva (2)*. Ponudnik tako izpolni dva obrazca iz Poglavja  5.3.2 Reference, 
za vsako točko svojo referenco, skladno z zahtevano vsebino. 
 
Dokazilo za poglavje 7.2.3.1 so Reference izvedenih del v Ponudbi iz Poglavja 5.3, ki jih bo 
naročnik samostojno preverjal pri naročnikih predloženih referenc.  
 
V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje posamezne reference dokazoval s podizvajalcem, je 
podizvajalec z zadevno referenco dolžan izvesti tisti del naročila, ki se nanaša na predloženo referenco. 
V primeru, da bo predložena skupna ponudba in bo izpolnjevanje posamezne reference dokazoval eden 
izmed partnerjev v skupni ponudbi, bo ta partner dolžan izvesti tisti del naročila, ki se nanaša na njegovo 
predloženo referenco. 
 
8 POGODBA 
 
(1) Pogodbo bo podpisal naročnik. 
 
(2) Z oddajo ponudbe ponudnik sprejema vsa določila pogodbe, 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 
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naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali 
posredniku naročnika, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična. 
 
(4) Izbrani ponudnik mora v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe 
podpisati in vrniti le to naročniku. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali 
bo izbrani kandidat predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno ter na 
usposobljenost za posamezne sklope.  
 
9 FINANČNO ZAVAROVANJE 
 
9.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
(1) Naročnik določa finančno zavarovanje za resnost ponudbe in sicer denarni depozit. Denarni depozit 
je brezobresten. Naročnik bo denarni depozit za resnost ponudbe vrnil ponudniku po izteku obdobja 
veljavnosti njegove ponudbe. 
 
(2) Naročnik bo denarni depozit zadržal/unovčil v primeru: 
 

1. ponudnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil 
ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani ponudnik na poziv naročnika ni podpisal pogodbe; ali 
3. izbrani ponudnik ni predložil finančnih in gradbenih zavarovanj kot jih zahteva pogodba o izvedbi 

predmeta naročila. 
 
(3) Ponudnik brezobrestni denarni depozit nakaže do vključno dneva roka za prejem ponudb na: 
 

Namen nakazila: Garancija za resnost ponudbe 411-2/2018 
Vrednost: 1000 EUR 
IBAN: SI 3500 1000 0060 343 
BIC BFKKSI22XXX 
Sklic: SI00 41122018 
Prejemnik: Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 

 
(4) V primeru, da ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja iz tega poglavja, bo naročnik 
ponudbo označil kot nedopustno. 
 
 
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 pogodbi.  
 
(2) Izbrani ponudnik je dolžan kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, naročniku in upravniku predložiti 
najkasneje v sedmih (7) dneh po podpisu pogodbe in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). 
Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 120 dni  po 
poteku veljavnosti pogodbe. 
 
(3) Osnutek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti: 
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Za: Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje  
 
Datum: ____________________________(vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe) 
 
ŠTEVILKA: _________________ (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT: _________________________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK: __________________________________(vpiše se ime in naslov naročnika 
zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
UPRAVIČENEC: Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje  
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v 
postopku javnega naročanja št. JN___________________, z dne__________________________, 
katerega predmet je izvedba energetske sanacije večstanovanjskega objekta Ulica ob gozdu 3.    
 
ZNESEK: _______________________________ EUR  
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
_________________________________________________________________________________
______________(nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte  
 
KRAJ PREDLOŽITVE: ____________________(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi 
predložitev papirnih listin) 
 
 
DATUM VELJAVNOSTI: _________________________________ DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je 
naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ___________________________(vpiše se ime 
naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali 
katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za 
plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter 
v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, 
bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je 
navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik in upravnik unovčijo pod 
naslednjimi pogoji: 
 

− če izvajalec svojih obveznosti do naročnika in ostalih etažnih lastnikov ne izpolni skladno s 
pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo, 

− če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, 
− če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, 
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− če naročnik in ostali etažni lastniki med izvajanjem del ugotovijo, da dela dejansko izvaja 
subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik 
oddaja ponudbo v skupnem nastopu), 

− če izvajalec naročniku in ostalim etažnim lastnikom povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni 
po pozivu naročnika, 

− če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ostali etažni lastniki ne odpravi morebitnih 
pomanjkljivosti, 

− če izvajalec naročniku  ob uvedbi v delo ne izroči dokazila o sklenjenem zavarovanju splošne 
civilne odgovornosti ter o gradbenem zavarovanju objekta skladno z določili te pogodbe, 

− če izvajalec najkasneje do sprejema in izročitve objekta ne predloži jamstva za odpravo napak 
v garancijskem roku v skladu z določili te pogodbe. 

 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 
pravu. 
 
Za bančno garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana 
pri MTZ pod št. 758. 
 
 
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 
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 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 

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
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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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