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1. NAROČNIK 
 

Naročnik investicije je Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljevanju: naročnik) 
 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije. 
 

 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

Oznaka: 4303-04/2021 

Predmet: DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske 

povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča (v nadaljevanju: DRR 

Bovec – Čezsoča) 

 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in specifikacije predračuna. 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projekta  

Projekt je sofinanciran s strani RS Ministrstva za infrastrukturo (Evropski sklad za regionalni razvoj in 

nacionalna sredstva Republike Slovenije) in iz  proračunskih sredstev Občine Bovec. 

 

Rok izvedbe del je 30. 10. 2022. 
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3.  OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 
 

Predmet naročila: Ureditev državne kolesarske povezave Bovec – Čezsoča) 

Rok za izvedbo naročila: 8 mesecev od uvedbe v delo  

Ogled lokacije na terenu 
samem: 

11. 1. 2022 ob 10:00, prijava  po e-pošti na: obcina.gradnje@bovec.si; 
najkasneje do 7. 1. 2022 do 12:00; naročnik bo posredoval navodila o zbornem 
mestu in poteku oglede vsem prijavljenim. 

Rok za postavitev vprašanj 
(datum, ura, naslov): 

17. 1. 2022 12:00 Portal javnih naročil 

Oddaja ponudb  
(datum, ura, naslov): 

27. 1. 2021 11:00 

Informacijski sistem e-JN 
Odpiranje ponudb  

(datum, ura, naslov): 
27. 1.2 022 10:01 

Razpisna dokumentacija: 

 
1. Navodila za pripravo ponudbe 
2. Specifikacija naročila: 

- Vodilna mapa 
- Načrt gradbenih konstrukcij: 

o Prometni znaki  
o Popis del 
o Grafični prikaz 

- Načrt elektrotehnike CR 
- Načrt elektrotehnike EL 
- Načrt elektrotehnike TK 
- Geološko geomehansko poročilo 
- Projektantski popis del s količinami 

3.obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) 
4. obrazec »Samostojna ponudba« 
5.obrazec »Skupina izvajalcev« 
6.obrazec »Podatki o podizvajalcih« 
7.obrazec »Izjava ponudnika« 
8.obrazec »Predračun« 
9.obrazec »Specifikacija predračuna« 
10.obrazec »Vodja gradnje« 
11.obrazec »Vodja del« 
12.obrazec »Vodja elektro montažnih del« 
13.obrazec:«Regerence ponudnika« 
14.obrazec »Vzorec gradbene pogodbe« 
15.obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem 
naročanju« 
16.obrazec Menična izjava za zavarovanje za resnost ponudbe 
17.Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
18.Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi 
19. obrazec “Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence” 

Št. in naslov projektne 
dokumentacije: 

PZI št. proj.: 338/20, september 2020; 338_PZI_Kolesarska Bovec-dec 2021 
_Oddaja PZI umiritveni ukrepi dec 2021;  podjetje BUSON d.o.o., Dunajska cesta 
106, 1000 Ljubljana; vodja projekta Katja Berbar, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0547; 
odgovorna oseba dr. Aljoša Jasim Tahir 

 

 

mailto:obcina.gradnje@bovec.si
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4. PRAVILA POSLOVANJA 

4.1 Pravna podlaga 

 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki 
urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je 
predmet javnega naročila. 

 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek. 

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne 
naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija , Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Občina Bovec iz lastnih proračunskih sredstev. 

 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim 
bo sklenil gradbeno pogodbo. 

 

4.2 Pomen izrazov v navodilih 

➢ Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki so predmet 
naročila. 

➢ Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo. 

➢ Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila. 

➢ Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila, kjer sodelujejo tudi 
podizvajalci. 

➢ ESPD je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (79. člen ZJN-3) in predstavlja 
uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev in da izpolnjuje 
naročnikove pogoje za sodelovanje. 

 

4.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na spletni strani naročnika 
(http://www.obcina.bovec.si) ter na portalu javnih naročil najpozneje 5 (pet) dni pred dnevom za oddajo 
ponudb. Pojasnila, spremembe in odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je 
treba upoštevati pri pripravi ponudbe.  

 

4.4 Zaupnost in javnost podatkov 

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki po zakonu lahko velja za osebni ali tajni podatek ali 
za poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in s priloženim 
sklepom ali drugim dokumentom družbe v pisni obliki opredeljen kot poslovna skrivnost.  

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe (razen osebnih podatkov) so javni in 
ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost. 

 

http://www.obcina.bovec.si/
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4.5 Obličnost ponudbe  

4.5.1 Samostojna ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni 
ponudnik), ki neposredno sam s svojim znanjem, kadrom in zagotovljenimi tehničnimi 
zmogljivostmi izpolnjuje razpisane pogoje ter prevzema izvedbo celotnega naročila. 

4.5.2 Skupna ponudba 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v 
nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila. Partnerji so med seboj 
enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega 
naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera 
dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema. 

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem 
nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev. 

4.5.3 Ponudba s podizvajalci 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri je za izvedbo določenega dela naročila kot 
podizvajalec nominiran ustrezno usposobljen gospodarski subjekt. Ne glede na število 
podizvajalcev v razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo za izvedena dela, mora to svojo zahtevo 
predložiti že v ponudbi ter navesti prevzeta dela in njihovo vrednost. 

 

4.6 Rok in način predložitve ponudb 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v 
skladu s točko 3 dokumenta Navodila 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. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z 
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi 
na istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu 
ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika11). Z oddajo ponudbe je le-ta 
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 
potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si 
najkasneje do 27. 1. 2022 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 
sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v 
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 
naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 

4.6.1 Variantne ponudbe: 
Variantne ponudbe niso dopuščene. 

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

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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4.6.2 Jezik ponudbe 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v 
slovenskem jeziku. 
 

4.6.3 Priprava in oddaja naročila v sistem e -JN: 

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na 

naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem  naročilu«, 

s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in 

dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, 

v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le- te 

sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda. 

 
Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih  za uporabo 

e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 

 

4.6.4 Veljavnost ponudbe: 
 
Ponudba mora veljati najmanj do 31. 3. 2022. 
 

4.7 Čas in kraj odpiranja ponudb 
 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 1. 2022 in se bo 
začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 
 
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni 
vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 
»Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. 
 

4.8 Dostop do razpisne dokumentacije: 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu 

https://obcina.bovec.si. 

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. 

 

4.9  Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentaciji 

   Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka  

izključno preko portala javnih naročil. 

 
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 
naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno  
17 . 1. 2022 do 12:00 ure. 
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne 
bo odgovarjal. 
 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k 

razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://obcina.bovec.si/
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štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 

4.10  Obvestilo o oddaji naročila  

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi 
na portalu javnih naročil.  

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z zakonom 
odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 

 
4.11  Odstop od izvedbe javnega naročila: 
            Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 

sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 

utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da 

so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 

katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo 

naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil 

ponudnike. 

 

4.12 Sklenitev pogodbe 
Gradbena pogodba bo podpisana z naročnikom Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. 

 

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti 
podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je 
sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).  

Kadar je v pogodbi zahtevana predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec pogodbe in 
finančnega zavarovanja sta sestavni del razpisne dokumentacije) je ponudnik ta zavarovanja dolžan 
predložiti skladno z določili pogodbe.  

Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco poslovnih 
subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim 
ponudnikom pa so nične. 

Izbrani ponudnik mora v roku osem (8) dni od prejema naročnikovega poziva posredovati izjavo s podatki 
o: 

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 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. 

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če 
se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima 
to za posledico ničnost pogodbe. 

 
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno 

ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. 

S predložitvijo ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe. 

 

4.12 Pravno varstvo 
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, pri čemer se lahko 

zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne 
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dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. 

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb 

krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih 

dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 

 
Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka 

SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT 

KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802. 

      Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. 

 

 

5. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 
 
5.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. 
 

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. 

členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 

5.3.3, 5.3.4 in 5.3.5 teh navodil. 

 
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali 

druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila 

pridobi naročnik. 

 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, 

zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 5.2 teh 

navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 in 5.3.5 teh navodil. 

 
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 5.2 teh navodil in dokazila o 

izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk od 5.3.1 do 5.3.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si 

pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 

 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, 

ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z 

zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene 

osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. 

 
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 7.2.9.1 Skupna ponudba in 

7.2.9.2 Ponudba s podizvajalci) teh navodil. 

 
5.2 Razlogi za izključitev 

5.2.1 Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem 
naročanju (ZJN-3). 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 

devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi 

lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

dokazila:    Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi 
obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 
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Pooblastilo ponudnika  naročniku, za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo in za vse 

osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo 

pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje 

stanje. 

 

5.2.2 Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih 
pred oddajo ponudbe pri gospodarskemu subjektu 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. 

 

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s 

Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. 

člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo 

zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 
dokazila:   Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) 
za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni 
mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub 
obstoju razlogov za izključitev. 

 

5.2.3 Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, 
v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 
obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje ponudbe.  

dokazila:   Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov 
ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 

5.2.4 Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja 
po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek 
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja 
upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v 
skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi 
posledicami. 

dokazila:   Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, 
nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 

5.2.5 V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe so se pri pogodbi o izvedbi javnega naročila, 
sklenjeni z naročnikom, pri gospodarskem subjektu pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti 
pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od naročila 
oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.  

V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe se je pri poslovanju z naročnikom pri 
gospodarskem subjektu izkazala hujša kršitev poklicnih pravil kot na primer: nestrokovna, 
nepopolna ali nepravočasna izvedba posla, slabša kvaliteta od dogovorjene, huda malomarnost, 
neupoštevanje pogodbenih določil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.  

dokazila:   Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, 
nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 
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5.2.6 Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) 
točke četrtega odstavka75. člena ZJN-3..  

dokazila: ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi 

opombe: Razlogi za izključitev veljajo za vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi oziroma 
sodeluje pri izvedbi naročila.  

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih 
skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali 
izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih 
subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih 
podatkov. 

Naročnik vodi evidenco gospodarskih subjektov, ki ne izpolnjujejo pogoja iz točke 5.2. Ob uvrstitvi v to evidenco in o 
razlogih za uvrstitev je gospodarski subjekt s strani naročnika pisno obveščen.  

 
5.3 Pogoji za sodelovanje 

5.3.1  Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 

5.3.1.1 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v 
državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

dokazila: ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis 
v poslovni register«) za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi 

 

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri 
izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od 
ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. 

 
5.3.2 Ekonomsko finančni položaj 

5.3.2.1 Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega 
transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega 
transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni. 

dokazila: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, 

Druge ekonomske ali finančne zahteve – izjava ponudnika, da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni 

imel blokiranega poslovnega računa«).za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja)  
 

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri 

izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od 

ponudnika zahteval predložitev potrdil poslovnih bank ali potrjen obrazec BON- 

5.3.2.2 Zavarovanje poklicne odgovornosti: Gospodarski subjekt mora imeti (najkasneje pred podpisom 
pogodbe z naročnikom) kot izvajalec zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje 
dejavnosti skladno z drugim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 
– popr.; v nadaljevanju GZ), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini 200.000,00 EUR. 

dokazila: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, 
Zavarovanje poklicne odgovornosti«). 
 

5.3.3 Tehnična in strokovna sposobnost 

5.3.3.1 Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno 
izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, 
pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. 

dokazila: ESPD za ponudnika. 

 

5.3.3.2 Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in 
nekvalificiran kader) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z 



 
Naročnik: Občina Bovec                                                                                  

Navodilo za pripravo ponudbe za javno naročilo: 4303-0008/2021_ DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE 
REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča 
  14   

 

zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter 
delovnopravno zakonodajo 
 

Predvideni vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo del glede na vrsto gradnje skladno z 

veljavno gradbeno zakonodajo, kar bo naročnik preveril z vpogledom v imenik IZS. Vodja del 

mora biti zaposlen pri izvajalcu ves čas izvajanja del, kar ponudnik dokaže s priloženim 

obrazcem M-1. 

 

Vodja del mora biti na gradbišču prisoten vsakodnevno ob delovnikih in na vseh koordinacijskih 
sestankih. 

 

Ponudniki/posamezniki (s sedežem v tujini) priložijo dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni 
organizaciji v državi članici EU, kjer imajo sedež ter lastno izjavo, da bodo do podpisa pogodbe 
pridobili priznanje poklicne kvalifikacije skladno z gradbenim zakonom. 

dokazila: ESPD za ponudnika, Izpolnjen obrazec »Vodja del«; Obrazec M-1: Prijava v obvezna socialna 
zavarovanja za vodjo 

 

5.3.3.2.1 Zagotovljen mora biti vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
− ima, skladno z Gradbenim zakonom, ustrezno strokovno izobrazbo s področja gradbeništva 
− vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja 

del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega 
objekta 

− je zaposlen pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v 
ponudbi ali ima z njim sklenjeno pogodbo kot zunanji izvajalec 

- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, odgovorni 
vodja posameznih del ali vodja gradbišča (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del 
(naziv po GZ) vsaj enkrat vodil: 

a) novogradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo državne ali lokalne ceste minimalne 
dolžine 400 m ali novogradnji kolesarske poti oziroma steze minimalne dolžine 
1.000 m in 

b) novogradnjo AB zidu ali kamnite zložbe dolžine vsaj 25 m in višine vsaj 2,5 m 
nad terenom (vidni del zidu). 

dokazila:  Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja gradnje), navedeni skladno s predlogo in ESPD 
ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta, pri katerem je oseba zaposlena ali ima pogodbeni 
odnos. Izpolnjen obrazec »Vodja del«; obrazec M-1 ali pogodba z vodjo gradnje kot zunanjim izvajalcem 

Opombe: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o zagotovitvi vodje gradnje 
(dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument), o izobrazbi in o navedenih referencah 
(imenovanje, podatki iz PID, Dokazilo o zanesljivosti).  

 Zahtevane reference mora v celoti izhajati iz enega posla.  

Za uspešno zaključen referenčni posel se šteje posel za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje 
ali dovoljenje ministra/župana za uporabo ceste. 

Za vodjo gradnje, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, 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.  

Vodja del mora biti na gradbišču prisoten vsakodnevno ob delovnikih in na vseh koordinacijskih 
sestankih. 

Ponudniki/posamezniki (s sedežem v tujini) priložijo dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni 
organizaciji v državi članici EU, kjer imajo sedež ter lastno izjavo, da bodo do podpisa pogodbe 
pridobili priznanje poklicne kvalifikacije skladno z gradbenim zakonom. 

 

5.3.3.2.2  Zagotovljena mora biti vodja del za elektro-montažna dela, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 
− ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike 
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− vpisan je kot pooblaščeni inženir ali vodja del v imenik pri Inženirski zbornici (IZS), ali kot 
vodja del (mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski 
zbornici (GZS) Slovenije 

− zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v 
ponudbi ali ima z njim sklenjeno pogodbo kot zunanji izvajalce 

− v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je vsaj enkrat vodil izgradnjo ali 
rekonstrukcijo cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV (samo elektro-
montažna dela). 

dokazila: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja del za izvedbo elektro-montažnih del,), navedeni 
skladno s predlogo. . Izpolnjen obrazec »Vodja del za elekto- montažna dela«; obrazec M-1 ali pogodba z vodjo 
gradnje kot zunanjim izvajalcem 

Opombe: Zahtevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla. 

                            Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil prevzet s strani naročnika v obdobju največ desetih let pred 
rokom za d rokom za oddajo ponudb.  

Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pri IZS, GZS oziroma OZS, 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. 

                           Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem 
ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo, dokument o naročnikovem 
prevzemu posla). 

 
5.3.4 Reference ponudnika 
Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati vsaj en (1) uspešno izveden referenčni 
posle v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb, ki obsega: 

a) novogradnja, rekonstrukcijo ali obnovo državne ali lokalne ceste minimalne dolžine 400 m ali 
novogradnji kolesarske poti oziroma steze minimalne dolžine 1.000 m in 

b) izgradnja armiranobetonskega ali kamnitega podpornega ali opornega zidu enotne dolžine vsaj 
30 metrov in enotne minimalne višine vsaj 2,5 metre (od kote dna temelja do krone zidu) in 

c) gradnja nove ali rekonstrukcija cestne razsvetljave, na državni ali lokalni cesti ali na državnih ali 
lokalnih kolesarskih površinah ali javnih parkiriščih, v vrednosti vsaj 60.000,00 EUR brez DDV. 

dokazila: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD (v »Del IV: Pogoji za 

sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost« Za naročila gradenj: Izvedba gradnje določene 

vrste«) ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta. 
 

Naročnik bo od pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati 

predmetno naročilo, zahteval predložitev referenčnih potrdil, potrjenih s strani naročnika 

referenčnega posla, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja, navedenega v tej točki. 

opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b in c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) 
gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla. 

Referenčni posel iz točke a ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih 
subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).  

Referenčni posel iz točk b in c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki 
tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti. 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem 
ali delodajalcem, končni obračun, izvajalsko zasedbo, projekt izvedenih del, izvedbeni načrt izvedenih del, 
dovoljenje za uporabo ceste oz. uporabno dovoljenje, zapisnik o pregledu izvedenih investicijskih 
vzdrževalnih del) o uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski 
subjekt pri sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.  

Za uspešno zaključen referenčni posel se šteje posel, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje 
ali dovoljenje ministra/župana za uporabo ceste. Za uspešno zaključen referenčni posel iz točk b in c šteje 
tudi zapisnik s sklepom, izdelan skladno s 15. členom Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in 
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 7/12). 
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5.4 Drugi pogoji 

Gospodarski subjekt potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z 

družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem 

besedilu ZIntPK). 

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi. S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da 
potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na 
način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK. Ponudnik 
mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

a) na dan oddaje ponudbe mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do naročnika, 

b) zoper ponudnika v zadnjem letu pred objavo tega javnega naročila s strani naročnika ni bila 

unovčena garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali uveljavljena pogodbena kazen, 

c) v zadnjem letu pred objavo tega javnega naročila ni bila izkazana hujša pomanjkljivost ali 

strokovna napaka ponudnika pri izvedbi naročnikovega naročila. 

 

Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

a. na dan oddaje ponudbe mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do naročnika, 

b. zoper ponudnika v zadnjem letu pred objavo tega javnega naročila s strani naročnika ni bila 

unovčena garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali uveljavljena pogodbena kazen, 

c. v zadnjem letu pred objavo tega javnega naročila ni bila izkazana hujša pomanjkljivost ali 

strokovna napaka ponudnika pri izvedbi naročnikovega naročila. 

dokazilo: Evidenco o izpolnjevanju navedenih pogojev vodi naročnik. 

 

 

6. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je  ekonomsko najugodnejša ponudba - najnižja ponudbena cena v 
EUR brez DDV.. 

 

 

7. PONUDBA  
 
7.1 Ponudbena dokumentacija 
 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

3. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) 

4. obrazec »Samostojna ponudba«, če ponudnik nastopa samostojno, v pdf formatu 

5. obrazec »Skupina izvajalcev«,obrazec, se izpolni in priloži ponudbi, če ponudniki nastopajo v skupni 
ponudbi, v pdf formatu 

6. obrazec »Podatki o podizvajalcih«, obrazec se izpolni in priloži ponudbi, če ponudnik nastopa s 
podizvajalci, v pdf formatu 

7. obrazec »Izjava ponudnika«, obrazec se izpolni, če podizvajalec/lci) ne zahteva/jo neposrednega 
plačila, v pdf formatu 
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8. obrazec »Predračun«, v pdf formatu 

9. obrazec »Specifikacija predračuna: Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec«,  
v xls formatu in v pdf formatu 

9.a        Lastna priloga ponudnika Kalkulativni elementi« 

10. obrazec »Vodja gradnje« v pdf formatu (priloga: obrazec M-1 ali pogodba zunanji izvajalec, potrdila o 
izpolnjevanju pogojev) 

11. obrazec »Vodja del« v pdf formatu (priloga: obrazec M-1, potrdila o izpolnjevanju pogojev) 

12. obrazec »Vodja elektro montažnih del«,  v pdf formatu (priloga: obrazec M-1 ali pogodba zunanji 
izvajalec, potrdila o izpolnjevanju pogojev) 

13. obrazec «Reference ponudnika«, v pdf fprmatu 

14.    »Vzorec pogodbe«, parafiran s strani odgovorne osebe ponudnika in podpisano izjavo o pridobitvi 
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavo o pridobitvi garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi, v pdf formatu 

15. Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju«,v 
pdf formatu 

16. obrazec »Menična izjava za zavarovanje za resnost ponudbe«. Bianco menica z izpolnjeno menično 
izjavo kot zavarovanje za resnost ponudbe; v fizični obliki se predloži na naslov naročnika (dospetje po pošti ali 
osebna oddaja v glavno pisarno naročnika Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec) do 27. 1. 2022 
do 11:00. 

     
19.          obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«, v pdf formatu 
20.         Lastna priloga ponudnika Finančni plan v pdf formatu 
 
Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik 
najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem 
oziroma razlogom za izključitev. 
 
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v 
roku osmih  (8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 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. 
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, 
podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik 
naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
7.2 Sestavljanje ponudbe 

 
7.2.1 Dokazila za izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij 

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v projektni 

dokumentaciji in v Specifikaciji predračuna, ki sta sestavna dela te razpisne dokumentacije. 

 
a. Ponudnik priloži normativne osnove in cene za delo in material, ki bodo veljale za morebitna 

dodatna dela, v kolikor se bo po njih pojavila potreba. 

dokazila: Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju«. 

 
7.2.2 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte 
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Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev 
oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni  koli 
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski 
subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – 
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali 
nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe 
sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži 
podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 

 
7.2.3  Obrazec »Predračun« 

 
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del 

razpisne dokumentacije. 

Vrednosti v predračunu morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati elemente, iz katerih so 

sestavljene. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe 

javnega naročila. 

 

Cene na enoto ne smejo vsebovati davka. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan ločeno. Ponudnik 
izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti. 

 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne 
vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz 
predmetne razpisne dokumentacije. 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za 

izvedbo pogodbenih del, stroškov ograditve in označitve gradbišča z gradbiščno tablo, stroškov izdelave 

načrta organizacije gradbišča, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroškov 

meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelave dokumentacije za tehnični pregled 

oziroma pridobitev uporabnega dovoljena, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov. 

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. 

 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni 
ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna 
samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki pdf. 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot 
predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. 

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, 

ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu 

»Predračun«. 

 

Listina »Ponudba - predračun« mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
➢ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje 
➢ V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z 

davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna 
predračunska vrednost (brez DDV) in znesek DDV na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v 
valuti EUR. Popusti na predračunske vrednosti niso dopustni.  

➢ Ponudba mora veljati za celotno naročilo. 
➢ Ponudba mora veljati vsaj do 31. 3. 2022 po roku za oddajo ponudb 
➢ Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega 

 
7.2.4 Specifikacija naročila 

V ponudbi mora biti priložena (razdelek druge priloge) naročnikova specifikacija naročila (izpolnjen 
popis del, Tehnični pogoji in pogoji varstva okolja ter ostale listine kjer je zahtevan ponudnikov 
podpis), kjer sta opredeljena vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz 
specifikacije naročila, ponudnik pa je ne sme spreminjati.  

Popis del s količinami in cenami se predloži v elektronski obliki (»Excel« datoteka). V primeru 
razhajanja med cenami v listini »Ponudba - predračun« in cenami v predloženem popisu del veljajo 
slednje. 

Kakršnokoli napako v objavljenem popisu del s količinami (napačna količina, enota mere, formula, 
blokada, ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa je na napako, ki jo odkrije dolžan opozoriti 
preko portala javnih naročil. Če v predloženem popisu del posamezna postavka ni cenovno 
ovrednotena bo naročnik zahteval pojasnilo ali je obračunana v okviru drugih postavk, kje in v kakšni 
vrednosti, če to ni, bo ponudba zavrnjena. 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja brezplačno postavko brezplačno. 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine specifikacije predračuna. 

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih 
del za izvedbo pogodbenih del, stroškov ograditve in označitve gradbišča z gradbiščno tablo, 
stroškov izdelave načrta organizacije gradbišča, stroškov za izdelavo potrebne delavniške 
dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, izdelave 
dokumentacije za tehnični pregled oziroma pridobitev uporabnega dovoljena, sodelovanja na 
tehničnem pregledu in drugih stroškov. 
 

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. 

 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec 

»Specifikacija predračuna« v .xls datoteki in pdf datoteki. 

 

V primeru razhajanj med podatki v Predračunu, naloženem v razdelku »Predračun«, in podatki v 

Specifikaciji predračuna naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v 

Predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«. 

 

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v 

ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. 

 

Ponudnik predloži kalkulativne elemente na podlagi katerih je izdelana ponudba. 
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Gospodarski subjekt oz. ponudnik mora priložiti kot lastno prilogo v sistemu e-JN v .pdf formatu 

kalkulativne elemente, in sicer: 

✓ cenik delovne sile, 

✓ cenik mehanizacije, 

✓ cenik transportov in 

✓ cenik materiala FCO gradbišče. 

 

V kalkulativnih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami 

v Specifikaciji predračuna in ponudbeno ceno v Predračunu, ob upoštevanju ponudbenih popustov. 

 

7.2.5 Finančni plan 

 
Ponudnik mora predložiti finančni plan, izražen v odstotkih od skupne ponudbene cene, iz katerega bo 
razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih. 
 
7.2.6 Zavarovanje za resnost ponudbe 

 
Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti v fizični obliki na naslov: 
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, najkasneje do roka za prejem ponudb, to je do 27. 1. 
2022 do 11:00 ure.(prejemna teorija). 
 
Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki predložijo bianco menico z izpolnjeno menično izjavo.  
 
Menično izjavo in menico ponudniki oddajo v zapečateni ovojnici z obvezno navedbo »NE ODPIRAJ 
– zavarovanje – ponudba 4303-0008/2021« in z obvezno navedbo pošiljatelja.  
 
Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša 45.176,00 EUR. 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati do vključno 31. 3. 2022. 

 
Če bo skupaj z menico predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene 
dokumentacije. 

 
Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih: 
✓ če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil 

ponudbo v času njene veljavnosti ali 
✓ če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali 
✓ če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kopij 

zavarovalnih polic ali terminskega plana izvedbe investicije v skladu s pogoji naročila. 
 

Šteje se, da je ponudnik umaknil ponudbo tudi, v kolikor na poziv naročnika ne dostavi pravočasno vseh 
dokazil o izpolnjevanju pogojev, skladno s temi navodili. 

 
7.2.7 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno 
zavarovanje najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi gradbene pogodbe. Finančno zavarovanje mora 
biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 
šestdeset (60) dni po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 

 
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga 
izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od 
vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, 
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krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne 
pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja. 

 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po sklenjeni gradbeni pogodbi v primeru: 

✓ če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 
ali 

✓ če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
✓ če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 
✓ če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 
✓ če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili 

pogodbe. 
 

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kakovost in količina, bo 
moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. 

 
S predložitvijo ESPD obrazca ponudnik potrdi strinjanje z zahtevanim zavarovanjem za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 

7.2.8 Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 
 

Izbrani ponudnik bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo 

napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani 

ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5% pogodbene vrednosti 

z DDV kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti za 

trideset (30) dni daljša kot znaša splošna garancijska doba za izvedena dela, z možnostjo podaljšanja. V kolikor 

se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak 

v garancijskem roku. 

 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani  ponudnik ne bo 

izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi. 

 
S podpisom ESPD obrazca ponudnik potrdi strinjanje z zahtevanim zavarovanjem za odpravo napak v 
garancijskem roku 
 

7.2.9 Druga določila za pripravo ponudbe 
 

7.2.9.1    Skupna ponudba 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse 

pogoje, določene v točkah 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 in 5.3.5. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo 

podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. 

 
Pogoje, določene v točki 5.3, ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na 

dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. 

 
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 

lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo 

natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede 

na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno. 

 
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane 

podatke. 
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Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, 

podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja 

lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak 

ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh 

zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska. 

 
V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej 

skupni ponudbi. 

 
Naročnik bo imenoval vodilnega pogodbenika skladno z 11. členom GZ, in sicer bo vodilni pogodbenik 

tisti izvajalec, ki ga bodo konzorcijski partnerji določili za poslovodečega. 

 

7.2.9.2    Ponudba s podizvajalcem 

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse 

predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega 

podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. 

 
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih 

pogojev za sodelovanje iz točke 5.2 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo 

zamenjavo. 

 
Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 8.1.3.2 in 8.1.5 
teh navodil. 

 
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. 

 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
✓ navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

✓ kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

✓ izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 

✓ priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 

podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca: 

✓ če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije 

ter zahteval zamenjavo, 

✓ če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

✓ če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno 

in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 

javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

✓ glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
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situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

✓ podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

✓ glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega 

izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 

svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če 

izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za 

uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 
 

7.2.10  Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence 

V ponudbi se predloži izpolnjeno in podpisano pooblastilo naročniku (skladno s predlogo »Pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence« ) za pridobitev potrdila, da gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. 
člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). 

 

V naročnikovi predlogi se po potrebi doda tabele s podatki o pravnih (vseh gospodarskih subjektih, ki nastopajo v 
ponudbi) in fizičnih osebah. 

 
 
 

Valter Mlekuž 
Župan Občine Bovec



 

   
 

 


