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1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
1.1 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 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 
 
(1) Naročnik na podlagi določil Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 - v 
nadaljevanju ZJN – 3) vabi ponudnike, da v skladu z 
zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila (v 
nadaljevanju dokumentacija) podajo ponudbo za 
izvedbo predmeta javnega naročila. 
 
(2) To povabilo k oddaji ponudbe, določa pogoje, pod 
katerimi lahko ponudniki konkurirajo na razpisu 
naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja 
in izbire ponudnika ter smernice za izvedbo predmeta 
javnega naročila. Upoštevanje teh navodil je za 
ponudnika obvezno. 
 
2.2.2 Predmet javnega naročila 
 
(1) Predmet naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del ter zunanja ureditev novogradnje 
Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10, v 
obsegu, kot jo določa dokumentacija v zvezi z oddajo 
javnega naročila JN005611/2019-B01.  
 
(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila: 

 
 povabilo k oddaji ponudbe; 
 ponudba; 
 predračun; 
 pogodba; 
 ESPD; 
 popis del s predizmerami; 
 gradbeno dovoljenje; 
 DGD dokumentacija; 
 PZI dokumentacija in 
 faznost gradnje in usklajevanje izvajalcev.  

 
(2) Pogodbena podlaga za izvedbo predmeta naročila 
temelji na Rdeči knjigi – Pogoji gradbenih pogodb za 
gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. 
izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik 
l. 2002. 
 
(3) Izvajalec storitev projektiranja za stanovanjsko 
sosesko Dečkovo naselje – DN 10, je na podlagi 
pogodbe št. 63-6/2018, Arhitektura MJ Projektivni biro 
d.o.o., Koblarjeva ulica 7a, 1000 Ljubljana. 
 
(4) Izvajalec storitev inženirja po določilih Rdeče knjige 
iz druge točke tega poglavja in nadzornika po veljavni 
gradbeni zakonodaji je podjetje Proplus inženiring, 
projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. 
 
(5) Za gradnjo Stanovanjske soseske Dečkovo naselje – 
DN 10 je bilo pridobljeno pravnomočno Gradbeno 
dovoljenje št. 351-590/2019-4(13105) z dne 10.7.2019. 
  
2.2.2 Struktura javnega naročila 
 
(1) Struktura javnega naročila: 
 

 odprti postopek v skladu z 40. členom ZJN-3; 
 CPV Koda: 45211000 Gradbena dela na 

večstanovanjskih stavbah; 
 NUTS: SI034 – Savinjska statistična regija; 
 Kraj izvajanja: Mestna občina Celje; 
 Datum objave javnega naročila: 6.8.2019 

 
 
 

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_jav
no_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11877   
 
3.1.2 Dodatna pojasnila  
 
(1) Dodatna pojasnila dokumentacije lahko ponudnik 
zahteva izključno v pisni obliki preko Portala javnih 
naročil (www.enarocanje.si), na za to točno določenem 
mestu.  
 
(2) Ponudniki morajo vprašanja na Portalu javnih naročil 
zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo 
zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo 
odgovarjal.  
 
(3) Ponudniki naj kot dober strokovnjak opozori na 
morebitne neskladnosti dokumentaciji, naročnik pa bo 
podal navodila oziroma popravke dokumentacije.  
 
(4) Vsa dodatna pojasnila in popravki, ki bodo objavljeni 
na Portalu javnih naročil so obvezni sestavni del javnega 
naročila in so jih ponudniki dolžni upoštevati. Kot del 
razpisne dokumentacije se štejejo tudi vprašanja in 
odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.  
 
(5) Ponudniki lahko svoja vprašanja zastavijo do 4. 9. 
2019 do 12:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril 
najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, 
pod pogojem, da je zahteva bila posredovana 
pravočasno. 
 

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. Naročnik 
bo, v kolikor bo sprememba dokumentacije bistvena, 
podaljšal rok za oddajo ponudbe.  
 
3.1.4 Rok in način predložitve ponudb 
 
(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) 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 zakonika 
). 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. 
 
(4) Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo 
naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  10. 9. 2019 do 
12.00. 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 

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11877
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11877
http://www.enarocanje.si/
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%20%2010.%209.%202019
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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 Odpiranje ponudb 
 
(1) Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v 
informacijskem sistemu e-JN 10.9.2019 ob 12.05 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 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«.  
 
3.1.6 Navodila za pravilno oddajo ponudbe  
 
(1) Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. 
V slovenskem jeziku bo potekal tudi celotni postopek 
izvedbe javnega naročila.  
 
(2) Rok veljavnosti ponudbe mora biti 120 koledarskih 
dni. Rok veljavnosti ponudbe je velikega pomena za 
naročnika. V kolikor bo ponudnik predložil ponudbo, ki bo 
imela krajši rok veljavnosti, bo ponudbo označil kot 
nedopustno. 
 
(3) Če ni v tem navodilu za posamezne dokumente 
drugače določeno, zadošča predložitev skenov 
zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. 
Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne 
dokumente.   
 
4 MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi ekonomsko 
najugodnejše ponudbe z upoštevanje merila - najnižja 
ponudbena cena brez DDV, in sicer skupne ponudbene 
vrednosti brez DDV iz predračuna.  

5 DOLOČILA POSTOPKA IZVAJANJA 
JAVNEGA NAROČILA 

 
5.1 Določila postopka  
 
(1) Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži 
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 
in izpolnjuje pogoje za sodelovanje v dokumentaciji ter 
ostale pogoje skladno z določili ZJN-3.  
 
(2) Naročnik bo v postopku izvajanja javnega naročila za 
njegovo uspešno izvedbo upošteval določila, ki izhajajo 
iz ZJN – 3 in naslednja v skladu z razpisno 
dokumentacijo: 
 

 Naročnik bo preveril dopustnost vseh ponudb. 
 

 Ponudnik je dolžan naročnika obvestiti o 
morebitnih napakah v razpisni dokumentaciji, ki 
jih je prepoznal kot dober strokovnjak področja. 
Naročnik bo na podlagi obvestila in preverbe 
uredil popravek in ga objavil na Portalu javnih 
naročil.  

 
 Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih 

stroškov, ki so jih imeli ponudniki s pripravo 
ponudbe. 
 

 Naročnik lahko od ponudnika zahteva 
dopolnitev, popravo ali pojasnilo njegove 
ponudbe skladno z 89. členom ZJN-3. 

 
 Rok za dopolnitev ali pojasnitev ponudbe 

skladno z ZJN- 3 bo 7 delovnih dni in bo potekal 
v elektronski obliki. 
 

 Ponudnik ne sme spreminjati oziroma 
dopolnjevati svoje cene na enoto in ponudbe v 
okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta javnega 
naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki 
lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove ponudbe, ki jih je naročnik prejel v 
postopku javnega naročanja. 
 

https://ejn.gov.si/mojejn
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 Ponudnik mora v Popisu del s predizmerami 
izpolniti vse cene na enoto. V kolikor ponudnik 
ne bo izpolnil vseh cen na enoto, bo naročnik 
smatral, da ponudnik ne ponuja določenega 
predmeta naročila in ponudbo označil kot 
nedopustno.  
 

 V kolikor bo ponudnik v Popisu del s 
predizmerami podal ceno 0,00 EUR, bo 
naročnik smatral, da je to postavko predmeta 
naročila ponudil v eni izmed drugih postavk in 
ponudbo označil kot dopustno. 
 

 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. 

 
 Variantne ali opcijske ponudbe niso 

dovoljene. V kolikor bo ponudnik predložil 
variantne ali opcijske ponudbe, bo zavrnil vse 
ponudbe kot nedopustne. 

 
 Ponudnik lahko nastopa le v eni ponudbi. 

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne 
glede na dejstvo, ali nastopa samostojno, 
samostojno s podizvajalci ali kot partner v skupni 
ponudbi, diskvalificira vse ponudbe v katerih 
nastopa. Takšne ponudbe so neskladne z 
zahtevami naročnika in jih bo naročnik označil 
kot nedopustne.  
 

 Naročnik lahko po sprejemu odločitve do 
sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, 
odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, 
da nima več zagotovljenih sredstev ali pa, da se 
pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali 
da bi lahko bila vsebina pogodbe posledica 
strojenega kaznivega dejanja ali drugih 
okoliščin, na katere naročnik ni mogel vplivati ali 
jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba 
javnega naročila z izbranim ponudnikom 
nemogoča. 
 

 Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti 
upoštevati naročnikove Popise del s 

predizmerami. V primeru, da bo ponudnik 
spreminjal popise v besedilu ali količini, bo 
njegova ponudba izločena. 
 

 V primeru, da bo naročnik pri pregledu in 
ocenjevanju ponudb odkril očitne računske 
napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 
89. člena ZJN-3. 

 
 Ponudnikove listine morajo biti žigosane in 

podpisane s strani osebe, ki ima pravico 
zastopanja ponudnika oz. partnerja oz. 
podizvajalca. 
 

 Ponudnikova dokumentacija mora biti natipkana 
ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Ponudnik 
mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno 
dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, z 
jasnimi in tiskanimi črkami.  
 

 Ponudnik mora zahtevane obrazce izpolniti brez 
dodatnih pripisov in pogojev. Pripisi in dodatni 
pogoji ponudnika se ne upoštevajo. 
 

 Ponudbena cena mora biti izražena v EUR. 
 

 Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti 
obrazec Predračun in Popis del s predizmerami. 
Končna cena v Predračunu in končna cena v 
Popisu del s predizmerami mora biti enaka. V 
kolikor bo v Popisu del s predizmerami prišlo do 
odprave očitne računske napake, bo končna 
cena veljala iz Popisa del s predizmerami po 
odpravi računske napake. 

 
(3) Ponudnik mora izpolnjevati pogoje na dan, ko se 
izteče rok za oddajo ponudb oziroma kjer je to izrecno 
navedeno, na druge dneve, v nasprotnem primeru se 
njegova ponudba izloči iz postopka. 
 
(4) Naročnik bo od ponudnika zahteval, da predloži vsa 
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen 
dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih 
pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi 
naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo 
naročnik njegovo ponudbo izločil. 
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(5) V primeru, da ponudnik nima sedeža v Republiki 
Sloveniji, mora kot dokaz za neobstoj razlogov za 
izključitev oz. dokazila izpolnjevanja pogojev za 
sodelovanje predložiti dokazila pristojnega organa 
države, v kateri ima sedež. Če država članica ali tretja 
država predmetnega potrdila ne izdaja ali če potrdilo ne 
zajema vseh primerov, določenih v 75. členu ZJN-3, jih 
je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v 
državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo 
določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pred poklicno ali 
trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v 
državi, kjer ima ponudnik sedež. 
 
(6) Enotni evropski dokument (ESPD) predstavlja uradno 
izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi 
za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, 
hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva 
naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali 
tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil in vključuje 
uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta 
dokazila. 
 
5.2 Sestava ponudbe 
 
(1) Ponudnik mora za popolno ponudbo oddati: 
 

Podatki o ponudbi 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjena vsa poglavja 
Podatki o ponudbi. 
 
(2) 1 Podatki o ponudbi mora biti natisnjena, 
žigosana, datirana in podpisana s strani 
zakonitega zastopnika. 
 
Ponudnik Podatke o ponudbi, pripravljeno 
skladno s predhodno točko (2) skenira in 
odda v sistem eJN v razdelek Druge priloge.  
 
Pooblastilo za vpogled v kazensko evidenco 
za fizične osebe 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjena Pooblastila za 
vpogled v kazensko evidenco za fizične osebe. 

 
(2) Pooblastilo za vpogled v kazensko evidenco 
za fizične osebe mora biti natisnjeno, datirano in 
podpisano s strani fizične osebe, na katero se 
nanaša pooblastilo. 
 
Ponudnik pooblastilo/a za vpogled v 
kazensko evidenco za fizične osebe, 
pripravljeno skladno s predhodno točko (2) 
skenira in odda v sistem eJN v razdelek Druge 
priloge.  
 
Pooblastilo za vpogled v kazensko evidenco 
za pravne osebe 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjena Pooblastila za 
vpogled v kazensko evidenco za pravne osebe. 
 
(2) Pooblastilo za vpogled v kazensko evidenco 
za pravne osebe mora biti natisnjeno, datirano in 
podpisano s strani fizične osebe, ki je zakoniti 
zastopnik gospodarskega subjekta za katerega 
se izdaja pooblastilo. 
 
Ponudnik pooblastilo za vpogled v kazensko 
evidenco za pravne osebe, pripravljeno 
skladno s predhodno točko (2) skenira in 
odda v sistem eJN v razdelek Druge priloge.  
 
Predračun 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjena vsa polja 
Predračuna. 
 
Ponudnik Predračun, pripravljen skladno s 
predhodno točko (2) odda v sistem eJN v 
razdelek Predračun.  
 
Neposredna plačila podizvajalcu 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjena vsa polja 
Neposredna plačila podizvajalcu. 
 
(2) Neposredna plačila podizvajalcu morajo biti 
natisnjena, žigosana, datirana in podpisana s 
strani zakonitega zastopnika podizvajalca. 
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Ponudnik Neposredna plačila podizvajalcu, 
pripravljena skladno s predhodno točko (2) 
skenira in odda v sistem eJN v razdelek Druge 
priloge.  
 
Pooblastilo poslovodečem partnerju v skupni 
ponudbi 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjena vsa polja 
Pooblastilo poslovodečem partnerju v skupni 
ponudbi. 
 
(2) Pooblastilo poslovodečem partnerju v skupni 
ponudbi mora biti natisnjena, žigosana, datirana 
in podpisana s strani zakonitega zastopnika 
partnerja.  
 
Pooblastilo poslovodečem partnerju v skupni 
ponudbi, pripravljeno skladno s predhodno 
točko (2) skenira in odda v sistem eJN v 
razdelek Druge priloge.  
 
Popis del s predizmerami 
 
(1) V skladu z navodili izpolnjen Popis del s 
predizmerami. 
 
(2) Popis del s predizmerami se pretvori v .pdf 
obliko in natisne. Žigosa in parafira se vsaka 
stran Popisa dela s predizmerami. 
 
Popis del s predizmerami, pripravljen skladno 
s predhodno točko (2) se skenira in odda v 
sistem eJN v razdelek Druge priloge.*  
 
*Ker je obseg Popisa del s predizmerami velik, lahko 
ponudnik PDF datoteko razdeli na več delov in 
posamezne dele vloži v razdelek Druge priloge. Oddati 
mora celoten Popis del s predizmerami. 
ESPD 
 
(1) V skladu z navodili se izpolnijo vsa poglavja 
ESPD. 
 
(2) ESPD mora biti natisnjen, žigosan, datiran in 
podpisana s strani zakonitega zastopnika na 
katerega gospodarski subjekt se nanaša. 
 

Ponudnik ESPD, pripravljen skladno s 
predhodno točko (2) skenira in odda v sistem 
eJN v razdelek Druge priloge.  
 

 
5.3 Zaupnost podatkov 
 
(1) Podatki, povezani s pregledom, ocenjevanjem in 
primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali 
katerikoli osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse 
do izdaje odločitve o oddaji naročila. 
 
(2) Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot 
zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega 
naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, 
ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo 
objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju 
postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v 
celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih 
podatkov. Kot zaupne lahko ponudnik označi podatke in 
dokumente, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah (ZGD-1. Ur. list št.42/2006 s spremembami) 
lahko štejejo kot poslovna skrivnost ter podatke, ki jih v 
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (ZTP, Ur. list, št. 
87/2001 s spremembami) lahko štejejo kot tajni podatek. 
 
(3) Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani 
dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v 
desnem zgornjem kotu z veliki črkami zapisano 
ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST, pod tem 
napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. 
Ponudbi mora biti priložen sklep ponudnika o varovanju 
poslovne skrivnosti, sprejet v skladu z 39. členom ZGD-
1.  
 
(4) Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne 
bodo označeni, kot je navedeno v predhodni točki. 
 
(5) Ne glede na označbo so javni: 
 

 vsi podatki iz Popisa del s predizmerami in 
 vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev 

ponudbe v okviru drugih meril.    
 
(6) Naročnik bo po objavi odločitve o oddaji predmetnega 
javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega 
ponudnika vsem ponudnikom v skladu z določili ZJN-3, 
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pri tem pa upošteval zaupnost podatkov, ki je upravičena 
v skladu z zakonodajo. 
 
5.4 Obvladovanje koruptivnih ravnanj 
 
(1) V skladu z šestim odstavkom 91. člena ZJN-3  mora 
izbrani subjekt v roku 8 dni od prejema naročnikovega 
poziva posredovati podatke o:  
 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, 
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 
lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
(2) V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani gospodarski 
subjekt, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi 
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o 
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se 
glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 
šteje, da so povezane družbe z gospodarskim 
subjektom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in 
priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če 
gospodarski subjekt predloži lažno izjavo oziroma poda 
neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 
posledico ničnost pogodbe. 
 
6 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. 
 
(2) 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). 
 
(3) Kraj predložitve: Neposredno pri naročniku po pošti 
priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora 
kopijo zahtevka za revizijo posredovati Ministrstvu za 
javno upravo. 
 
(4) Višina takse: 4000 EUR 
 
(5) Transakcijski račun: Ministrstvo za finance, SI56 
0110 0100 0358 802, Banka Slovenije, Slovenska 35, 
1505 Ljubljana, Slovenija, BSLJSI2X. 
 
(6) 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. 
 
(7) Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o 
plačilu takse.  
 
(8) 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 
 
7 VRSTA PONUDBE 
 
7.1 Samostojna ponudba 
 
(1) Jo predloži ponudnik samostojno. Ponudnik sam 
izpolnjuje vse pogoje, ki jih naročnik zahteva v okviru 
javnega naročila. V navedenem primeru mora ponudnik 
samostojno v celoti tehnično in strokovno biti sam 
sposoben izvesti predmet javnega naročila. 
 

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


 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Prednostna 
naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih 
poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih 
območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                                                                                            
9 / 19                                                                                                                                                            
 

7.2 Ponudba s podizvajalcem 
 
(1) Ponudnik lahko del javnega naročila odda v 
podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem/ci. 
Ponudnik ne sme v podizvajanje oddati celotnega 
javnega naročila. 
 
(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 vse zahtevane podatke o podizvajalcih. 
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za 
izključitev, skladno z ZJN – 3, 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, določenem v drugem in tretjem 
odstavku tega poglavja, zahteva neposredno plačilo. 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti 
odgovarja za izvedbo naročila. 
 
(4) V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega 
javnega naročila prišlo do sprememb pri podizvajalcih, ki 
so že navedeni v ponudbi ali vključiti novega 
podizvajalca, bo moral glavni izvajalec naročnika 
obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že 
vključenih podizvajalcih in poslati informacijo o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradenj 
po sklenjeni pogodbi in sicer najkasneje v petih dneh po 
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 
mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 
tudi podatke, ki se nanašajo na razloge za izključitev in 
pogoje za priznanje sposobnosti po tem javnem naročilu.  
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, 
da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna 
pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR za neobveščanje o 
posameznem podizvajalcu. 
 

(5) Naročnik bo zavrnil sodelovanje vsakega 
podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev 
zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje 
sposobnosti. Naročnik lahko zavrne predlog za 
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno 
izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne 
izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik opredelil v tej 
dokumentaciji v vezi z oddajo javnega naročila. V 
primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca, bo 
obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v 
dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo. 
 
(6) Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le v 
primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da 
podizvajalec zahteva neposredno plačilo, to zavezuje 
tako naročnika kot glavnega izvajalca. Če bo 
podizvajalec zahteval neposredno plačilo, 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 ponudniku 
poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika 
in 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji 
priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil.  

 
(7) V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval 
neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca 
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila 
posamezne situacije pošlje pisno izjavo podizvajalca, da 
je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, 
neposredno povezane s predmetom javnega naročila. V 
kolikor glavni izvajalec v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal 
skladno z zahtevami iz te točke oziroma skladno z 94. 
členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji 
podla predlog za uvedbo postopka o prekršku. 
 
7.3 Skupna ponudba  
 
(1) Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih 
subjektov.  
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(2) Pri skupni ponudbi se razlogi za izključitev ugotavljajo 
za vsakega partnerja, pogoji za priznanje sposobnosti pa 
se ugotavljajo za vse partnerje v skupini skupaj, razen 
pogojev Poglavja 8.2.1 in Poglavja 8.2.2, točka ena (1), 
ki jih mora izpolnjevati vsak partner posamezno. 
 
(3) »Ponudbo« podajo vsi partnerji, ki nastopajo v skupni 
ponudbi skupaj in navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej 
skupni ponudbi.  
 
(4) Partnerji, ki nastopajo v skupni ponudbi, navedejo in 
pooblastijo tudi enega izmed gospodarskih subjektov, s 
katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o 
naročilu. 
 
(5) V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana 
za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik do 
podpisu pogodbe zahteval akt o skupni izvedbi naročila 
(na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo 
natančno opredeljene naloge in odgovornost 
posameznih partnerjev za izvedbo naročila, skladno s 
predloženo ponudbo. Ne glede na to pa ponudniki 
odgovarjajo naročniku solidarno. Akt o sodelovanju mora 
vsebovati: 
 

 navedbo vodilnega partnerja in drugih 
partnerjev; 

 pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini; 
 navedbo del, ki jih bo izvajal posamezen partner 

in delež posameznega partnerja v odstotku v 
celotnem projektu; 

 navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev; 
 določbe v primeru izstopa partnerja v skupini; 
 reševanje sporov med partnerji v skupini; 
 druge morebitne pravice in obveznosti med 

partnerji v skupini; 
 izjavo, da so seznanjeni z pogoji iz naslova 

javnega naročila in z njim v celoti soglašajo; 
 rok veljavnosti pravnega akta. 

 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti 
podpisan in žigosan s strani vseh partnerjev in mora 
veljati ves čas trajanja pogodbe o izvedbi razpisanega 
javnega naročila. 
 

(6) V kolikor bo kot ekonomsko najugodnejša ponudba 
izbrana skupna ponudba, se na podlagi veljavne 
gradbene zakonodaje skladno z 11. členom Gradbenega 
zakona (GZ) določi vodilnega pogodbenika. Vodilni 
pogodbenik je tisti partner v skupnem nastopu, ki v 
finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg 
del. V kolikor partnerji prevzemajo isti obseg obveznosti, 
vodilnega pogodbenika določijo partnerji izmed sebe. 
 
8 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
8.1 Razlogi za izključitev 

 
8.1.1 Osnovna sposobnost 
 
8.1.1.1 Pravnomočna obsodba za kazniva dejanja 
 
Gospodarski subjekt in/ali oseba, ki je članica 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
tega ponudnika 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. 

 
Naročnik vse ponudnike poziva, da v roku 30 dni 
pred oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo 
vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh 
relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik 
kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega 
razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila 
izdana v obdobju 30 dni pred rokom za oddajo 
ponudb do roka za oddajo ponudb.  Potrdil o 
nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V 
kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili 
(pravočasno), bo naročnik od njih zahteval lastno 
izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da 
na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe 
relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso 
bili kaznovani. 
 

8.1.1.2 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 
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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. 

 
8.1.1.3 Evidenca gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami 

 
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. 

  
8.1.1.4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo 

  
Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred 
potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni 
organ Republike Slovenije ali druge države članice 
ali tretje države pri njem ni 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 zvezi z zaposlovanjem na črno, za 
kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek. 
8.1.1.5 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 okolijskih konvencij po 3. 
členu ZJN-3. 
 
8.1.1.6 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. 

 
8.1.1.7 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. 

 
8.1.1.8 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. 

 
8.1.1.9 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.   
 
Kot ključno neizpolnjevanje obveznosti bo naročnik 
štel: 
 
 obračunano in plačano pogodbeno kazen in 
 odpoved pogodbe ali okvirnega sporazuma 
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iz naslova izvedbe preteklih javnih naročil naročnika. 
 

8.1.1.10 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. 

 
8.1.1.11 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  8.1.1 je ESPD, ki ga predloži 
ponudnik, VSI podizvajalci in VSI  ponudniki v skupni 
ponudbi.  
 
Ponudnik predloži pooblastila s podatki za izpis iz 
kazenske evidence fizičnih oseb za vsako osebo, ki 
je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa gospodarskega subjekta ali, ki ima 
pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem. 
 
Ponudnik predloži pooblastilo za izpis iz kazenske 
evidence pravnih oseb. Pooblastila se predložijo za 
vse udeležene gospodarske subjekte v ponudbi. 
 
8.2 Pogoji za sodelovanje 
 

8.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne 
dejavnosti 

 
(1)  
 
A) 

Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je 
dejavnost gradbeništva opravljal pred 1.6.2018, 
mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila. 
 
B) 
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je 
dejavnost gradbeništva začel opravljati po 1.6.2018 
(velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod 
A) zgoraj izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje 
dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. 
člena GZ in sicer: 
 

 imeti mora zavarovano odgovornost za 
škodo v zvezi z opravljanjem svoje 
dejavnosti v skladu z določbami drugega 
odstavka 14.  člena GZ ter 

 imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
polni delovni čas ali za krajši delovni čas v 
posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z 
najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje 
pogoje za pooblaščenega inženirja ali 
pooblaščenega arhitekta.  

 
Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah 
Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v 
državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni 
sporazum mora izpolnjevati pogoje za zakonito 
opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si 
pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb 
od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja. 

 
Dokazilo za poglavje 8.2.1 je ESPD. Naročnik bo 
preverjal izpolnjevanje pogoja z izpisom iz E-dosje in 
registra AJPES-a, ki ga bo naročnik pridobil 
samostojno. Ponudnik, ki je dejavnost gradbeništva 
začel opravljati po 1.6.2018 mora predložiti kot 
dokazilo Obrazec M1 ali pogodbo o zaposlitvi. 
 

8.2.2 Ekonomski in finančni položaj 
 

(1) Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe in 
v zadnjih 6 mesecih od dneva roka za oddajo 
ponudb ni imel blokiranega nobenega iz poslovnih 
računov, s katerimi posluje. 
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(2) Ponudnik je imel v letih 2017 in 2018 povprečni 
letni prihodek iz poslovanja enak ali višji kot 
18.000.000,00 EUR. 

 
Ponudniki v skupni ponudbi lahko točko dve (2) tega 
poglavja izpolnijo kumulativno. 
 
Dokazilo za poglavje  8.2.2 je ESPD, izpis iz registra 
AJPES-a ter 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 prihodka v letih 
2017 in 2018 iz ustreznih računovodskih izkazov. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da za kontrolo 
izpolnjevanje pogoja iz prve točke tega poglavja, od 
ponudnika zahteva dokazilo, kot ga dopušča ZJN-3.  
 

8.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost 
 

8.2.3.1 Referenca ponudnika za objekt   
 
Ponudnik mora izkazati, da je uspešno zaključil: 
 

 vsaj en (1) projekt gradnje novih objektov - 
novogradnja. Ena referenca je en (1) projekt 
gradnje novih večstanovanjskih objektov, ki 
lahko vključuje gradnjo več večstanovanjskih 
objektov. Objekti, ki niso večstanovanjski objekti 
po klasifikaciji, se ne upoštevajo. Lastne 
investicije se upoštevajo; 

 večstanovanjski objekt klasifikacije 11220 (Tri-in 
večstanovanjske stavbe) ali klasifikacije 11301 
(Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji); 

 projekt je moral vključevati novogradnjo vsaj 50 
stanovanj; 

 objekti v projektu morajo imeti pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovoljenje v obdobju od 
1.1.2008 do roka za prejem ponudb po tem 
javnem naročilu. 

 
Za uspešno zaključen projekt bo naročnik upošteval 
izključno: 

 
 projekte, ki so bili zaključeni pravočasno; 
 v skladu z zahtevami naročnika in 
 v okviru pogodbe med naročnikom in izvajalcem 

ni bila obračunana in plačana pogodbena kazen. 
 
Naročnik bo strogo sledil pravilu, da morajo vsa 
uporabna dovoljenja, ki se navezujejo na 
večstanovanjske objekte v projektu, s katerimi ponudnik 
izpolnjuje pogoje, biti znotraj zahtevanega obdobja.  
 
V primeru, da vse pogoje za priznanje reference 
izpolnjuje poslovno-stanovanjski projekt, velja dodatni 
pogoj, da poslovni del ne sme presegati 20% bruto 
tlorisne površine nadzemnega dela celotnega projekta.  
 
Dokazilo za referenco je:  
 

 ESPD,  
 kopija pravnomočnega uporabnega 

dovoljenja, 
 referenčno potrdilo in  
 samo tisti izvlečki iz mape PDG ali PZI, ki 

dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev za 
priznanje reference.    

 
8.2.3.2 Strokovna usposobljenost kadra    

 
(1) Vsi zahtevani oziroma nominirani kadri, s 
katerimi se izkazuje izpolnjevanje pogojev po tem 
javnem naročilu, morajo sodelovati pri izvedbi 
javnega naročila.  
 
(2) Referenco lahko izkazuje nominiran kader 
ponudnika v primeru samostojne ponudbe, 
nominiran kader ponudnika ali podizvajalca v 
primeru ponudbe s podizvajalci ali nominiran kader 
v primeru skupne ponudbe od vseh partnerjev.  

 
(3) Vsi nominirani kadri, morajo za izvedbo 
predmeta naročila, izpolnjevati pogoje, kot jih 
določa aktualna gradbena zakonodaja. 
 
(4) Gospodarski subjekt, ki zaposluje nominirani 
kader v ponudbi, ne glede ali gre za samostojnega 
ponudnika, podizvajalca ali partnerja v skupni 
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ponudbi, mora izpolnjevati pogoje za poslovanje po 
aktualni gradbeni zakonodaji. 

 
8.2.3.2.1 Strokovna usposobljenost kadra – 

vodja del 
 
Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev nominirati 
vodjo del, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
 ponudnik s sedežem v RS: opravljen mora imeti 

strokovni izpit za vodjo del iz področja 
gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij 
del pri IZS in mora izpolnjevati pogoj, da lahko 
opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega 
dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega 
objekta (oznaka VZ ali VM), 

 ponudnik s sedežem zunaj RS: dovoljenje za 
izvajanje funkcije vodje del ali primerljive funkcije 
v državi, v kateri ima sedež, ali potrdilo o 
članstvu v posebni organizaciji v državi, v kateri 
ima ponudnik sedež, če je to dovoljenje ali 
članstvo v njihovi državi obvezno in 5 let 
delovnih izkušenj in 

 
 ima vsaj eno referenco, da je opravljal funkcijo 

odgovornega vodje del za področje 
gradbeništva, pri čemer mora referenca v celoti 
izpolnjevati pogoje iz zahtev reference za objekt 
iz Poglavja 8.2.3.1 Referenca ponudnika za 
objekt. 

 
Vodja del mora biti na gradbišču prisoten najmanj 4 ure 
dnevno, 3 × tedensko ter dodatno na vseh 
koordinacijskih sestankih. 
 
Če strokovni kader ni zaposlen pri 
ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora 
imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno 
podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader 
samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno 
sklenjeno podizvajalsko pogodbo.  
 
Strokovni kader, ki je upokojen na podlagi nove 
gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije 
vodje del. 
 

Strokovni kader, ki prispeva reference, mora pri 
predmetnem javnem naročilu opravljati funkcijo vodje 
del. 
 
Dokazilo za kader pri ponudniku s sedežem zunaj 
RS: 

 ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v 
posebni organizaciji v državi, v kateri ima 
ponudnik sedež, če je to dovoljenje ali članstvo 
za opravljanje poklicne dejavnosti v njihovi 
državi obvezno. 

 
Dokazilo za referenco kadra je:  
 

 ESPD,  
 pravnomočno uporabno dovoljenje, 
 referenčno potrdilo in  
 samo tisti izvlečki iz mape PDG ali PZI, ki 

dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev za 
priznanje reference.   

 
8.2.3.2.2 Strokovna usposobljenost kadra – 

vodja gradnje 
 
Vodja gradnje ne sme nastopati tudi v funkciji vodje 
del. 
 
Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev nominirati 
vodjo gradnje, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
 ponudnik s sedežem v RS: ima izpolnjene 

pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u 
(opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del, 
odgovornega projektanta ter odgovornega 
nadzornika); 

 ponudnik s sedežem zunaj RS: ima dovoljenje 
za izvajanje funkcije pooblaščenega inženirja ali 
primerljive funkcije v državi (opravljen strokovni 
izpit za vodjo del, odgovornega projektanta ter 
odgovornega nadzornika), v kateri ima sedež, ali 
potrdilo o ustreznem članstvu v posebni 
organizaciji v državi, v kateri ima ponudnik 
sedež, če je to dovoljenje ali članstvo v njihovi 
državi obvezno, ima izobrazbo druge bolonjske 
stopnje iz področja gradbeništva (področje, ki 
glede na namen gradnje prevladuje) in biti 
vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS oziroma 
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pri vodilnem pogodbeniku s sedežem v drugi 
državi vpisan v posebno organizacijo v državi 
članici v kateri ima sedež ali izkazati, da ima 
dovoljenje za opravljanje poklicne dejavnosti, če 
je to dovoljenje ali vpis v državi sedeža 
vodilnega pogodbenika obvezno; 

 je v delovnem razmerju pri vodilnem 
pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši 
delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-
1 oziroma drugem zakonu, ki velja v državi 
sedeža; 

 mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja 
vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela 
gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta 
(slovenska oznaka VZ ali primerljiva oznaka v 
tujini), 

 5 let delovnih izkušenj;  
 ima vsaj eno referenco, da je opravljal funkcijo 

vodje gradnje za področje gradbeništva, pri 
čemer mora referenca v celoti izpolnjevati 
pogoje iz zahtev reference za objekt iz Poglavja 
8.2.3.1 Referenca ponudnika za objekt; 

 upoštevane bodo reference odgovornega vodje 
del in vodje gradbišča po ZGO. 

 
Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten najmanj 5 
dni v tednu po najmanj 6 ur ter na vseh koordinacijskih 
sestankih. 
 
Strokovni kader, ki prispeva reference, mora pri 
predmetnem javnem naročilu opravljati funkcijo vodje 
gradnje. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference 
preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor 
le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba 
istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla). 
 
Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske 
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske 
konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen 
ustrezen mednarodni sporazum lahko vodjo gradnje 
zagotovijo na pogodbeni podlagi na način, da z 
delodajalcem strokovnega kadra sklenejo podizvajalsko 
pogodbo. 
 

Dokazilo za kader pri ponudniku s sedežem zunaj 
RS: 

 ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v 
posebni organizaciji v državi, v kateri ima 
ponudnik sedež, če je to dovoljenje ali članstvo 
za opravljanje poklicne dejavnosti v njihovi 
državi obvezno. 

 
Dokazilo za referenco kadra je:  
 

 ESPD,  
 pravnomočno uporabno dovoljenje, 
 referenčno potrdilo in  
 samo tisti izvlečki iz mape PDG ali PZI, ki 

dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev za 
priznanje reference.   

 
9 POGODBA 
 
(1) Pogodbo bo podpisal naročnik v skladu z ZJN-3.  
 
(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 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 8 (osem) koledarskih 
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. V kolikor ponudnik ne bo podpisal 
pogodbe v določenem roku, se šteje, da je odstopil od 
pogodbe. 
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10 FINANČNO ZAVAROVANJE 
10.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
(1) Naročnik določa finančno zavarovanje za resnost 
ponudbe, z namenom zavarovanja, da ponudnik svoje 
ponudbe po predložitvi ne bo umaknil ali kako drugače 
povzročil njeno neveljavnost. 
 
(2) Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali 
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost 
ponudbe v višini 200.000 EUR. 
 
(3) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti 
veljavno 120 koledarskih dni od dneva odpiranja 
ponudb po tem javnem naročilu. V kolikor zaradi 
objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride 
do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od 
ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok 
veljavnosti garancije. V kolikor ponudnik tega ne stori, 
ima naročnik pravico, da unovči polni znesek bančne 
garancije za resnost ponudbe, s katero razpolaga, 
ponudnika pa izloči (izključi) iz nadaljnjega postopka 
oddaje javnega naročila. Zahteve in odgovori v zvezi s 
podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki. 
 
(4) Sklenitelj zavarovanja za resnost ponudbe je 
ponudnik, upravičenec pa naročnik.   
 
(5) Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za 
resnost ponudbe v primeru: 
 

 če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju 
ponudb v času veljavnosti ponudbe; 
 

 če izbrani ponudnik s svojim ravnanjem 
povzroči neveljavnost predložene ponudbe 
in 

 
 če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne 

podpiše pogodbe in zagotovi njene 
veljavnosti. 

 
(6) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti 
brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv. 
 
(7) V finančnem zavarovanju mora biti navedena 
dokumentacija in postopki, ki jo mora naročnik 

predložiti v primeru unovčenja finančnega 
zavarovanja. 
 
(8) Iz finančnega zavarovanja za resnost ponudbe 
morajo biti razvidne vse informacije, ki so 
opredeljene iz točke ena (1) do sedem (7) tega 
poglavja 10.1.  
 
(9) Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za 
resnost ponudbe, za katero veljajo Enotna pravila za 
garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana 
pri MTZ pod št. 758. 
 
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik 
predloži na enega izmed naslednjih načinov: 
 

 kot varno elektronsko podpisan dokument, 
podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom 
zavarovalnice ali 

 v obliki potrdila, da je finančno zavarovanje 
izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na 
kakšen je možno preveriti vsebino elektronsko 
izdanega finančnega zavarovanja ali 

 v obliki skena originalnega finančnega 
zavarovanja, v kolikor je original izdan v pisni 
obliki. V tem primeru bo naročnik v postopku 
preverjanja ponudb zahteval vpogled v 
originalen izvod. 

 
Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne, naročnik 
potrebuje izključno dokazilo, da je finančno zavarovanje 
bilo izdano v zahtevani vsebini. 
 
10.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
obveznosti iz javnega naročila 
 
(1) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti 
iz javnega naročila je namenjeno zavarovanju kršitev 
pogodbenih obveznosti v času njenega trajanja.  
 
(2) Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 
koledarskih dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za 
veljavnost pogodbe, predložiti originalno bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zahtevana višina 
finančnega zavarovanja je 10 % pogodbene vrednosti z 
DDV prve faze gradnje ter v 10 dneh po pridobitvi 



 

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN – 10. Operativni program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Prednostna 
naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih 
poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih 
območjih. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                                                                                            
17 / 19                                                                                                                                                            
 

uporabnega dovoljenja za prvo fazo finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV druge faze. 
 
(3) Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje 
zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbene obveznosti 
mora biti izstavljeno v skladu z vzorcem iz razpisne 
dokumentacije. 
 
(4) Izbrani ponudnik je dolžan predložiti dve finančni 
zavarovanji za dobro izvedbo obveznosti iz javnega 
naročila, za vsako fazo eno. 
 
(5) Trajanje posameznega finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni dlje od 
poteka roka za reklamacijo napak posamezne faze (prva 
faza: 366 dni + 360 dni + 30 dni = 756 dni / druga faza: 
395 dni + 360 dni + 30 dni = 785 dni).  
 
(6) Ponudnik se s sklenitvijo pogodbe obvezuje k 
usklajevanju trajanja finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbene obveznosti v skladu s 
terminskim planom izvedbe gradnje. 
 
(7) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti naročnik lahko unovči v primeru in v višini, ki 
je navedena v podčlenu 4.2 RDEČE FIDIC knjige. 
 
10.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku 
 
(1) Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v 20 
koledarskih dneh po sprejemu in izročitvi objekta prve / 
druge faze, kot ga določa pogodba o izvedbi predmeta 
naročila, izročiti naročniku splošno bančno garancijo v 
višini 5% izvedbene vrednosti z DDV prve / druge faze z 
veljavnostjo štiri leta in 60 dni in mora biti izdano v skladu 
z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajajo javnega 
naročila. Veljavnost bančne garancije mora biti štiri leta 
in 60 dni, zato, da je z bančnimi garancijami pokrito 
celotno pet letno garancijsko obdobje. Po RDEČI FIDIC 
knjigi je prvo leto garancije (rok za reklamacijo napak) 
pokrito z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
(2) Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v 20 
koledarskih dneh pred potekom splošne bančne 

garancije iz predhodnega odstavka, naročniku izročiti 
bančno garancijo v višini 5% izvedbene vrednosti z DDV 
pogodbene cene za streho in fasado,  z veljavnostjo 5 let 
od dneva poteka splošne garancije iz prvega odstavka 
tega poglavja. 
 
(2) Garanciji iz prvega in drugega odstavka tega poglavja 
služita naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje 
izvajalčevih obveznosti do naročnika v času 
garancijskega roka.  
 
(3) Šteje se, da dokončen prevzem predmeta javnega 
naročila s strani naročnika ni opravljen, če izvajalec ne 
izroči naročniku splošne bančne garancije za odpravo 
napak v garancijskem roku za objekt, izveden v 
posamezni fazi. Nepredložitev bančne garancije ali 
predložitev neustrezne bančne garancije je razlog za 
unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
(4) Garanciji za odpravo napak v garancijskem roku 
lahko naročnik unovči v primeru, če izvajalec v primeru 
okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki 
bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v 
skladu z izdano garancijo in v garancijskem roku, ne 
izvrši svoje obveznosti kot je določeno v pogodbi. 
 
(5) Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži 
ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner. 
 
10.4 Zavarovanje odgovornosti na podlagi 14. 
člena GZ 
 
(1) Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje 
odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
gradbeništva, skladno s 14. členom GZ in mora 
vsebovati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju 
ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti 
in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali 
opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri 
čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 
500.000 EUR. 
 
(2) Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za 
škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega 
odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji. 
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(2) Ponudnik bo dokazilo o veljavnosti sklenjenega 
zavarovanja predložil naročniku vse do prevzema 
predmeta naročila po pogodbi. 
 
10.5 Gradbeno zavarovanje 
 
Ponudnik mora v roku 10 koledarskih dni od datuma 
sklenitve pogodbe naročniku predložiti gradbeno 
zavarovanje, ki vključuje: 
 

 kraj in objekt zavarovanja: Stanovanjska 
soseska Dečkovo naselje – DN 10, 
 

 v višini 500.000,00 EUR za objekt v gradnji 
(novogradnja), gradbeni in inštalacijski material 
ter gradbeni deli in elektro- strojna oprema, ki 
so namenjeni za vgraditev izključno v 
zavarovani objekt in opremo in pomožne 
objekte za izvajanje gradbenega objekta, ki so 
v celoti vračunani v predračunski vsoti 
gradbenega objekta, razen stvari, ki imajo 
značaj osnovnih in obratnih sredstev izvajalca, 
 

 vključitev odgovornosti podizvajalcev iz 
dokumentacije za oddajo javnega naročila in 
možnost,  

 
 odgovornost proti škodam na obstoječem 

objektu, sosednjih objektih, ki so oddaljeni 
manj kot 5 metrov ter na komunalni 
infrastrukturi, 

  
 v primeru nastanka zavarovalnega primera, v 

kolikor je to potrebno, zavarovanje krije tudi 
izginitev zavarovanih stvari ter stroške 
čiščenja, rušenja in odvoza v zvezi z nastalim 
zavarovalnim primerom, 

 
 v gradbeno zavarovanje mora biti vključeno 

tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti 
izvajalca del v času garancije, ki krije v obsegu 
splošnih pogojev za gradbeno zavarovanje 
škode, ki nastanejo ob izgotovljenem objektu v 
dogovorjenem roku garancije zaradi skritih 
napak v času gradnje in imajo svoj vzrok v 
izvajanju gradnje, ki velja 30 dni dlje kot je rok 

za izdajo Potrdila o prevzemu posameznega 
odseka in 
 

 gradbeno zavarovanje mora vključevati 
minimalno naslednje temeljne nevarnosti: 
požar, strela, eksplozija, vihar, toča, dež, izliv 
vode, mraz, led in sneg, odtrganje ali zrušenje 
zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene 
nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklep 
ter vlomske tatvine.  

 
(3) Sklenitelj zavarovanja mora biti izvajalec. Obdobje 
jamčenja zavarovanja mora biti najmanj od pričetka del 
do prevzema objekta naročniku, to je do opravljenega 
prevzema zadnjega odseka ter dodatnih 30 dni, skladno 
s terminskim planom in dejanskimi roki izvedbe del.  
 
10.6 Montažno zavarovanje 
 
Ponudnik mora v roku 10 koledarskih dni od datuma 
sklenitve pogodbe naročniku predložiti montažno 
zavarovanje v višini 500.000,00 EUR, s katerim bodo 
zavarovane kovinske konstrukcije s strojno in elektro 
opremo ali brez nje, stroji, strojna in elektro oprema, 
inštalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in 
temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev, opremo in 
pomožne objekte za izvajanje montažnega objekta 
(pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za 
skladišča, delavnice ter premični odri), ki so v celoti 
vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, 
razen montažnih barak, obstoječi objekti, na katerih se 
izvajajo montaže, popravila, obnove (remonti), sanacije 
ipd., pomožni materiali za izvajanje montažnega objekta 
(les, leseni elementi ipd.) in orodja v uporabi, oprema in 
pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta, ki 
sploh niso ali so le delno zajeti v predračunskem znesku 
objekta v montaži. V montažno zavarovanje mora biti 
vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti 
izvajalca del v času garancije, ki krije v obsegu splošnih 
pogojev za montažno zavarovanje škode, ki nastanejo 
ob izgotovljenem objektu v dogovorjenem roku garancije 
zaradi skritih napak v času gradnje in imajo svoj vzrok v 
izvajanju gradnje, ki velja 30 dni dlje kot je rok za izdajo 
Potrdila o prevzemu. 
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11 TERMINSKI NAČRT IN AKTIVNOSTI 
KOORDINIRANJA MED IZVAJALCI 
 
Operacija Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN 
10 je sestavljena iz: 
 

 gradnje komunalne infrastrukture za sosesko, ki 
jo izvaja Mestna občina Celje in 
 

 gradnje večstanovanjskih objektov in garažne 
hiše, ki jo izvaja družba Nepremičnine Celje 
d.o.o. in je predmet tega javnega naročila. 
 

Naročnik izpostavlja, da se bo gradnja, ki je predmet 
naročila po tem javnem naročilu, skladno s pridobljenim 
gradbenim dovoljenjem izvajala v dveh fazah, pri čemer 
je začetek prve faze gradnje stanovanjskih objektov in 
garažne hiše predviden za mesec oktober 2019, pričetek 
druge faze gradnje stanovanjskih objektov pa po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja objektov, grajenih v prvi 
fazi. Naročnik in izvajalec bosta časovni potek izvedbe 
gradnje določila v terminskem načrtu, katerega strukturo 
natančno opredeljuje pogodba. 
 
Naročnik izpostavlja, da bo izvajalec gradbenih del po 
tem javnem naročilu koordiniral izvedbo gradbenih del z 
izvajalcem komunalne infrastrukture, ki bo v domeni 
Mestne občine Celje. Koordinacija gradbenih del bo 
določena s pogodbo. 
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