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1 SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
Celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:  
 
(1) Povabilo k oddaji ponudbe  
 
(2) Pogodba Projektna dokumentacija Dečkovo naselje 
 
(3) Ponudba 
 
(3) ESPD  
 
(4) Projektna naloga Dečkovo naselje  
 
(5) Priloga 1 Situacija področja urejanja 
 
(6) Priloga 2 Geodetski načrt 
 
(7) Priloga 3 OPPN Dečkovo naselje 
 
(8) Priloga 4 Dopolnitve OPPN Dečkovo naselje 
 
(9) Priloga 5 Zahteve glede zaščite stavb 
 
(10) Priloga 6 Zahteve za večstanovanjske stavbe in stanovanja 
 
(11) Priloga 7 Zahteve glede garažne hiše 
 
(12) Priloga 8 Zahteve glede univerzalne dostopnosti 
 
(13) Priloga 9 Zahteve za oskrbovana stanovanja 
 
(14) Priloga 10 Zahteve podrobnejše vsebine PD 
 
(15) Priloga 11 Geološko in hidrološko poročilo 
 
(16) Priloga 12 Okoljsko poročilo 
 
Sestavni deli dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, 
dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. 
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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 in svetovanje 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, 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. 
 
2.2.2 Predmet javnega naročila 
 
(1) Opredelitev predmeta javnega naročila po sklopih:  
 

− Idejna rešitev v dveh predlogih, oblikovanih skladno s Projektno nalogo ter dopolnjenih s 
pripombami ter usmeritvami naročnika. 

− Idejna zasnova (IDZ) na podlagi izbrane Idejne rešitve ter dopolnjena s pripombami in 
usmeritvami naročnika. 

− Idejni projekt (IDP), ki vključuje rekapitulacijo površin in popis GOI del z oceno stroškov in na 
osnovi IDP pripravo vse potrebne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in soglasij. 

− Podrobna projektna naloga za izdelavo projekta PGD in PZI. 
− Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), s popisom gradbeno obrtniških in 

inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter oceno učinkovitosti za ekonomsko dobo 
investicije (analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA); 

− Projekt za izvedbo del (PZI), ki vključuje rekapitulacijo površin, s popisom gradbeno obrtniških 
in inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter predizmerami. 

− Dokumentacije za razpis izvedbe del s predizmerami in popisi del. 
− Projekt izvedenih del (PID). 
− Projektantski nadzor. 
− Vodenje projektiranja se izvaja skozi vse faze. 

http://www.nepremicnine-celje.si/
mailto:nepremicnine@celje.si
mailto:tadej.lebic@celje.si
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− Izdelava komercialno tehnične in druge dokumentacije. 
− Druge storitve: pridobitev projektnih pogojev in soglasij, sodelovanje in pridobitev gradbenega 

dovoljenja ter uporabnega dovoljenja, sodelovanje v postopkih recenzije, strokovnega pregleda 
naročnika ali njegovega pooblaščenca pri prevzemih objekta in sodelovanje pri pripravi vlog 
naročnika na razpise. 

− Sodelovanje v postopku javnega naročanja GOI del: pregled naročnikove razpisne 
dokumentacije, sodelovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja ponudnikov preko Portala 
javnih naročil in sodelovanje pri pripravi odgovorov na morebitne zahtevke v predrevizijskih in 
revizijskih zahtevkih. 

 
(2) Izdelava predmeta javnega naročila, z vsemi relevantnimi zahtevami in karakteristikami je dodatno 
opredeljena v: 
 

- projektni nalogi in 
- pogodbi. 

 
ki sta sestavna dela celotne razpisne dokumentacije. 
 
2.2.3 Struktura javnega naročila 
 
(1) Postopek in tehnika javnega naročila:  
 

- Odprti postopek po 40. členu ZJN – 3.  
- Vrsta naročila: storitve. 

 
 
3 NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
3.3 Pravila za pripravo in oddajo ponudbe 
 
3.3.1 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: 
 
Spletna stran družbe Nepremičnine Celje d.o.o.: http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/ 
 
3.3.2 Dodatna pojasnila  
 
(1) Dodatna pojasnila dokumentacije lahko ponudnik zahteva izključno v pisni obliki preko Portala javnih 
naročil, na za to točno določenem mestu. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila do vključno sedem 
dni pred rokom za oddajo ponudb, do 10:00 ure. Naročnik bo dodatna pojasnila objavil na Portalu javnih 
naročil do šest dni pred rokom za oddajo ponudb, skladno z 61. členom, točka 4 ZJN – 3. Vsa dodatna 
pojasnila, objavljena na Portalu javnih naročil, so obvezni sestavni del javnega naročila in so jih 
ponudniki dolžni upoštevati.  
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3.3.3 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. Kandidat mora spremembo ali dopolnitev dokumentacije obvezno 
upoštevati. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo 
ponudb.  
 
3.3.4 Rok za prejem ponudb  
 
(1) Rok za prejem ponudb je v sredo 25. aprila 2018 do 10:00 ure. 
 
3.3.5 Umik ali sprememba ponudbe 
 
(1) Ponudnik lahko do izteka roka za oddajo ponudbo umakne ali spremeni. To stori na način, da na 
ovojnici pravilno obkroži ali gre za umik ali spremembo že oddane ponudbe. V primeru spremembe 
ponudbe kandidat nedvoumno in jasno označi spremenjeni del ponudbe. V primeru, da ponudnik ne 
izvede jasne in nedvoumne označbe spremembe, je naročnik ne bo upošteval. 
 
3.3.6 Odpiranje ponudb 
 
(1) Odpiranje ponudb bo potekalo v sredo 25. aprila 2018 ob 11.00 uri, v sejni sobi na sedežu naročnika. 
Odpiranja ponudb je javno. 
 
(2) Naročnik bo skladno z 88. členom, točko sedem (7) ZJN – 3 zapisnik posredoval vsem ponudnikom 
v petih dneh in sicer v digitalni obliki po elektronski pošti na e-poštni kontaktni naslov ponudnika v 
ponudbi. 
 
3.3.7 Navodila za pravilno oddajo ponudbe  
 

- Ponudnik ponudbo odda v tiskani obliki. 
 

- Ponudnik odda ponudbo v zaprti pisemski ovojnici. 
 

- Ponudnik na pisemsko ovojnico nalepi izpolnjeno Naslovnico pisemske ovojnice. 
 

- Ponudnik ponudbo odda osebno ali priporočeno po pošti. Ponudba se odda na naslov 
Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. 

 
- Ponudnik tiskane verzije ne sme spenjati z vrvico, spenjačem ali katero koli drugo obliko trdega 

ali mehkega spenjanja, ki onemogoča enostavno odvzemanje in vlaganje ponudbenih listov, ne 
da bi pri tem poškodoval liste. 

 
- Ponudnik izpolni Ponudbo in doda zahtevana dokazila v skladu z navodili, zapisanimi v 

Ponudbi.  
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- Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku bo potekal tudi 
celotni postopek izvedbe javnega naročila.  

 
- Vse vrednosti v ponudbi morajo biti izražene v evrih. 

 
- Ponudbe, ki jih bo naročnik predčasno odprl zaradi nepravilne označbe, jih bo ponudniku 

vrnil z obrazložitvijo o neskladnosti s to alinejo. 
  

- Nepravočasno oddane ponudbe, bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 
 

- Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 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. 

 
4 MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
(1) Naročnik je oblikoval merilo za oddajo ekonomsko najugodnejše ponudbe skladno z zahtevami iz 
84. člena, točko štiri (4) ZJN-3. 
 
(2) Naročnik je oblikoval merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe skladno z točko dve (2) in tri (3) 84. 
člena ZJN – 3. 
 
(3) Ekonomsko najugodnejša ponudba je sestavljena na naslednji način: 
 
Merilo za izbor: 
 
ENP = M1 + M2  
 
ENP – ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže največje število točk. 
M1 – merilo 1 
M2 – merilo 2 
 
Naročnik bo pri izračunu zaokroževal na dve decimalni mesti natančno. 
 
M1 – Cena v EUR brez DDV (60 točk) 
M1 = (najnižja ponujena »cena«/ponujena »cena« ponudnika) x 60 točk 
Upošteva se skupna cena brez DDV, kot jo ponudnik poda v obrazcu Ponudba. 
Naročnik bo pri izračunu upošteval ceno izključno dopustnih ponudb. 
 
M2 – Reference kadra (40 točk) 
M2 = število referenc izključno nominiranih kadrov v ponudbi, ki izpolnjujejo zahteve iz 
referenčnega pogoja iz Poglavja 8.2.3.2 Tehnična in strokovna sposobnost 
 
Odgovorni projektant načrta arhitekture: 
1 referenca – 0 točk (pogoj) 
2 referenci – 8 točke 
3 reference – 12 točk 
4 reference – 16 točk 
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Odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij: 
1 referenca – 0 točk (pogoj) 
2 referenci – 4 točki 
3 reference – 6 točke 
4 reference – 8 točk  
 
Odgovorni projektant načrta strojnih inštalacij in opreme: 
1 referenca – 0 točk (pogoj) 
2 referenci – 4 točki 
3 reference – 6 točke 
4 reference – 8 točk 
 
Odgovorni projektant načrta elektro inštalacij in opreme: 
1 referenca – 0 točk (pogoj) 
2 referenci – 4 točki 
3 reference – 6 točke 
4 reference – 8 točk 
 
 
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 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 uredil popravek in 
podaljšal rok za oddajo ponudb.  

 
- Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli ponudniki s pripravo 

ponudbe. 
 

- Naročnik zaradi izvedbe predmeta javnega naročila želi čim hitreje z izbranim ponudnikom 
skleniti pogodbo, zato ponudnike v tej razpisni dokumentaciji opozarjamo, da bo rok za 
dopolnitev ali pojasnitev ponudbe skladno z ZJN- 3 kratek, 4 delovne dni in bo potekal v 
elektronski obliki. 
 

- 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 ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse 
ponudbe v katerih nastopa. Takšne ponudbe bo naročnik označil kot neskladne z zahtevami 
naročnika, nedopustne in jih izločil. 
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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. 
 

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: 4.000 EUR 
Transakcijski 
račun: 

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

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

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

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
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7.2 Ponudba s podizvajalcem 
 
(1) Ponudnik lahko del javnega naročila 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, 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, 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. 
 
7.3 Skupna ponudba  
 
(1) Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov.  
 
(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. 
 
(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) Naročnik izpostavlja. V primeru, da skupina partnerjev predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo kot nedopustno, 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, ki jih določa Poglavje 8.1. in 8.2.1 in 8.2.2 te razpisne dokumentacije. 
 
(6) V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 
ob 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. 
 
8 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
8.1 Razlogi za izključitev 

 
8.1.1 Osnovna sposobnost 
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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. 

 
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 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 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. 

 
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. 
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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.   

 
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 Osnovna sposobnost je ESPD, ki ga predloži ponudnik, vsi podizvajalci 
in vsi ponudniki v skupni ponudbi.  
 
Naročnik bo za gospodarske subjekte in fizične osebe, rezidente Republike Slovenije, preverjal 
izpolnjevanje pogoja v registru kazenske evidence in E – dosjeju. 
 
Gospodarski subjekt in fizična oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali ni rezident Republike 
Slovenije potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo: 
 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD; 
 

- izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden 
dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali 
državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 

- Ponudnik izpis oziroma izjavo za fizične osebe in gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v 
Republiki Sloveniji ali niso rezidenti Republike Slovenije, PREDLOŽIJO OB PONUDBI. 
Ponudniku v tem primeru k ponudbi ni potrebno predložiti obrazca za pooblastilo za izpis iz 
kazenskih evidenc za pravne in fizične osebe. 

 
Gospodarski subjekti lahko s pomočjo spletne strani 
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do poiščejo katera država in kateri organ vodi 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
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evidenco o nekaznovanosti, in sicer: Evidence of absence of conviction for legal persons in Evidence of 
absence of conviction for natural persons. V kolikor država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež 
oziroma je posameznik rezident, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov 
iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt naročniku namesto pisnega dokazila 
posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni previdena, 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 sedež gospodarski subjekt. 
 
 
8.2 Pogoji za sodelovanje 
 

8.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 

8.2.1.1 Register dejavnosti  
 

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. 
Vsak gospodarski subjekt v ponudbi mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla. 

 
Dokazilo za poglavje  8.2.1 je ESPD, ki ga predloži:  ponudnik v samostojni ponudbi, ponudnik 
in podizvajalci v ponudbi ponudnika s podizvajalci in poslovodeči partner  in vsi partnerji v skupni 
ponudbi. 
 
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal sam v registru dejavnosti. 

 
8.2.2 Ekonomski in finančni položaj 

 
8.2.2.1 Poslovanje transakcijskih računov   

 
Na dan roka za prejem ponudb  ima poravnane vse obveznosti in nima blokiranega nobenega 
transakcijskega računa. 
 
Dokazilo za poglavje  8.2.2 je ESPD, ki ga predloži ponudnik v samostojni ponudbi, ponudnik v 
ponudbi s podizvajalci in vsi partnerji v skupni ponudbi. 
 
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal sam v E – dosjeju. 

 
8.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost 

 
8.2.3.1 Referenca ponudnika za objekt   
 
Ponudnik je izdelal PGD in PZI projektno dokumentacijo za gradnjo večstanovanjskega objekta, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) z najmanj 25 stanovanji, pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno 
po 1.1.2008.  

 
Dokazilo za poglavje  8.2.3.1 je: 
 

- ESPD, ki ga predloži:  ponudnik v samostojni ponudbi, ponudnik ali podizvajalci v ponudbi 
ponudnika s podizvajalci in poslovodeči partner  ali partner v skupni ponudbi. 
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- Izpolnjena referenčna izjava s priloženimi dokazili in sicer: kopija pravnomočnega 

uporabnega dovoljenja in kopija izvlečkov iz vodilne mape z vsebovanimi vsemi tistimi 
informacijami, ki dokazujejo izpolnjevanje reference iz 8.2.3.1 Referenca ponudnika za 
objekt. Ponudnik v kopijah dokazil označi del dokumentacije, ki potrjuje izpolnjevanje 
pogoja. 

 
Referenco lahko izkazuje ponudnik sam, ponudnik ali podizvajalec v primeru ponudbe s 
podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe partnerji skupaj. Naročnik bo pri izpolnjevanju pogoja v 
celoti upošteval točko ena (1)  81. člen ZJN – 3. 

 
8.2.3.2 Strokovna usposobljenost nominiranega 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)V kolikor bo gospodarski subjekt za izpolnjevanje kadrovskih pogojev nominiral kader kot fizično 
osebo, torej brez sodelovanja njegovega delodajalca, v tem primeru bo ponudnik pred podpisom 
pogodbe predložil neposredno pogodbo, sklenjeno med ponudnikom in nominiranim kadrom, pri 
čemer bo pogodba skladno z veljavno zakonodajo na delovnem področju (Zakon o delovnih 
razmerjih). V kolikor ponudnik ne bo predložil delovne pogodbe ob podpisu pogodbe za izvedbo 
predmeta naročila, bo naročnik uveljavljal finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 

 
(4) Ponudnik, podizvajalec ali partner v skupni ponudbi mora z nominiranim kadrom imeti sklenjeno 
redno delovno ali pogodbeno razmerje, razen v primeru iz predhodne točke. 
 
(5) Vsi nominirani kadri morajo izpolnjevati pogoje, kot jih določa aktualna gradbena zakonodaja. 
 
(6) Ponudnik mora zagotoviti, da bodo posamezni člani projektnih skupin, ki niso državljani 
Republike Slovenije predložiti dokazila o dovoljenju ali o članstvu v posebni organizaciji v državi 
članici Evropske unije, v kateri imajo stalno prebivališče, če je to dovoljenje ali članstvo v njihovi 
državi obvezno za opravljanje poklica. V tem primeru mora izbran ponudnik za vse kadre, ki jih je 
navedel v ponudbi in niso državljani Republike Slovenije, v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe, 
predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, v skladu z določili gradbene zakonodaje. V 
kolikor ponudnik ne bo predložil teh dokazil, bo naročnik uveljavljal finančno zavarovanje za resnost 
ponudbe.    
 
(7) Za osebo, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisana v imenik IZS oz. ZAPS, mora ponudnik podati 
izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, 
pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu. 
 
(8) Ponudnik za posamezno funkcijo nominira en (1) kader. V okviru meril bo dodatno točkovan 
izključno isti nominirani kader za posamezno funkcijo. 
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(9) V okviru meril in dodatnega točkovanja velja pogoj eno uporabno dovoljenje za eno referenco 
znotraj posamezne funkcije. 

 
(9) Nominirani kadri morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

Funkcija A - Odgovorni vodja projekta, ki je vpisan v imenik pooblaščenih projektantov, ki ga 
vodi ZAPS> 

>Referenca se morana nanašati na gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 25 stanovanji, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2008.  
 
Funkcija B - Odgovorni projektant načrta arhitekture, ki je vpisan v imenik pooblaščenih 
projektantov, ki ga vodi ZAPS> 
>Referenca se morana nanašati na gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 25 stanovanji, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2008.  
 
Funkcija C -  Odgovorni projektant načrtov krajinske arhitekture, ki je vpisan v imenik 
pooblaščenih projektantov, ki ga vodi ZAPS> 
>Referenca se mora nanašati na ureditveni načrt odprtega prostora oz. krajinski načrt s površino 
najmanj 5.000 m2. 
 
Funkcija Č - Odgovorni projektant načrtov za elektro inštalacije, vpisan v imenik pooblaščenih 
projektantov, ki ga vodi IZS> 
>Referenca se mora nanašati na gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 25 stanovanji, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2008.  
 
Funkcija D - Odgovorni projektant načrtov za strojne inštalacije, vpisan v imenik pooblaščenih 
projektantov, ki ga vodi IZS> 
>Referenca se morana nanašati na gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 25 stanovanji, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2008.  
 
Funkcija E - Odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij, vpisan v imenik pooblaščenih 
projektantov, ki ga vodi IZS> 

>Referenca se morana nanašati na gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 25 stanovanji, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) ali primerljivega objekta z bruto tlorisno površino nadzemnega dela objekta najmanj 4.000 
m2, pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.1.2008. Kot primerljiv objekt se 
po klasifikaciji vrst objektov CC-SI upošteva  kategorija 1 - Stavbe, razen podskupin 111, 124, 125 in 
127. 

Funkcija F - Odgovorni izdelovalec študije požarne varnosti  
 
>Referenca se mora nanašati na: 
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- izdelavo študije za gradnjo večstanovanjskega objekta (klasifikacija objekta z najmanj 25 
stanovanji, klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji) ali primerljivega objekta z bruto tlorisno površino nadzemnega dela 
objekta najmanj 4.000 m2. Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI upošteva  
kategorija 1- Stavbe, razen podskupin 111, 124, 125 in 127. 

- študija oz. zasnova je bila izdelana v skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti 
in po tehnični smernici za graditev TSG-1-001:2010 (Požarna varnost v stavbah). 

 
Funkcija H -  Odgovorni izdelovalec elaborata učinkovite rabe energije 
 
>Referenca se mora nanašati na: 

- izdelavo elaborata za novogradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 25 stanovanji, 
klasifikacija 11220 (tri –večstanovanjske stavbe) ali 11301 (stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji) ali primerljivega objekta z bruto tlorisno površino nadzemnega dela objekta najmanj 
4.000 m2. Kot primerljiv objekt se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI upošteva  kategorija 1- 
Stavbe, razen podskupin 111, 124, 125 in 127. 

- elaborat je bil izdelan v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in po tehnični 
smernici za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije. 

 
Dokazilo za poglavje  8.2.3.2 je: 
 

- ESPD, ki ga predloži:  ponudnik v samostojni ponudbi, ponudnik in podizvajalci v ponudbi 
ponudnika s podizvajalci in poslovodeči ponudnik  in ponudnik v skupni ponudbi. 
 

- Izpolnjena referenčna izjava s priloženimi dokazili in sicer: kopija pravnomočnega 
uporabnega dovoljenja in kopija izvlečkov vodilne mape/elaboratov z vsebovanimi tistimi 
informacijami, ki dokazujejo izpolnjevanje reference iz 8.2.3.2 Strokovna usposobljenost 
nominiranega kadra in dokazila zahtevana v ponudbi. Ponudnik v kopijah dokazil označi 
del dokumentacije, ki potrjuje izpolnjevanje pogoja. 

 
Referenco lahko izkazuje ponudnik sam, ponudnik ali podizvajalec v primeru ponudbe s 
podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe partnerji skupaj.  

 
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) V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom 
pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega 
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo 
oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 
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Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi 
poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim 
podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez 
DDV. 
 
(4) Izbrani ponudnik mora v roku 8 (sedem) 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.  
 
10 FINANČNO ZAVAROVANJE 
 
10.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
(1) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
(2) Ponudnik mora ob ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe in sicer bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. 
 
(3) Valuta: 90 dni od dneva roka za prejem ponudb. 
 
(3) Osnutek finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki ga predloži ponudnik. 
 
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 Izdelava projektne dokumentacije Dečkovo naselje.   
 
ZNESEK: 5000 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  
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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. 
 
Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi 
upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:  

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali 
nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali 
3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanj kot jih zahteva pogodba o izvedbi 

predmeta naročila. 
 
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 to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, 
izdana pri MTZ pod št. 758. 
 

           garant   
      (žig in podpis) 

 
 
 
11 ESPD 
 
Kandidat ima na naslovu: http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf 
navodila za uporabo Enotnega evropskega dokumenta (ESPD) v zvezi z oddajo javnega naročila. V 
primeru nejasnosti pri izpolnjevanju se kandidat obrne na kontakt za informacije v točki 2.1 povabila.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

	KAZALO
	1 SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
	2 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
	2.1 Naročnik
	2.2 Povabilo, predmet in struktura javnega naročila
	2.2.1 Povabilo
	2.2.2 Predmet javnega naročila
	2.2.3 Struktura javnega naročila


	3 NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE
	3.3 Pravila za pripravo in oddajo ponudbe
	3.3.1 Dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
	3.3.2 Dodatna pojasnila
	3.3.3 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika
	3.3.4 Rok za prejem ponudb
	3.3.5 Umik ali sprememba ponudbe
	3.3.6 Odpiranje ponudb
	3.3.7 Navodila za pravilno oddajo ponudbe


	4 MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
	M2 = število referenc izključno nominiranih kadrov v ponudbi, ki izpolnjujejo zahteve iz referenčnega pogoja iz Poglavja 8.2.3.2 Tehnična in strokovna sposobnost

	5 DOLOČILA POSTOPKA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA
	6 PRAVNO VARSTVO
	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 in v Zakonu o ...

	7 VRSTA PONUDBE
	7.1 Samostojna ponudba
	7.2 Ponudba s podizvajalcem
	7.3 Skupna ponudba

	8 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
	8.1 Razlogi za izključitev
	8.1.1 Osnovna sposobnost
	8.1.1.2 Obvezne dajatve in druge nedavčne obveznosti v skladu z zakonom
	8.1.1.3 Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
	8.1.1.4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo
	8.1.1.5 Izpolnjevanje veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava
	8.1.1.6 Postopek insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu
	8.1.1.7 Hujša kršitev poklicnih pravil
	8.1.1.8 Omejevanje ali izkrivljanje konkurence in nasprotje interesov zaradi sodelovanja v postopku
	8.1.1.9 Neizpolnjevanje ključnih obveznosti iz prejšnjih javnih naročil
	8.1.1.10 Dajanje zavajajočih razlag in informacij
	8.1.1.11 Neupravičeno vplivanje na odločanje naročnika ali pridobivanje zaupnih informacij


	8.2 Pogoji za sodelovanje
	8.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
	8.2.2 Ekonomski in finančni položaj
	8.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost


	9 POGODBA
	10 FINANČNO ZAVAROVANJE
	10.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

	11 ESPD

