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POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI 
ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 

 
Naročnik skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v 
nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudbena dokumentacija 
mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili. 
 
Naročnik izvaja javno naročilo pod odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev 
financiranja. Naročnik sredstev za izvedbo javnega naročila ob začetku postopka javnega naročanja še 
nima v celoti zagotovljenih.  
 
Na osnovi  59. člena Obligacijskega zakonika (OZ-NPB3) bo naročnik pogodbo z izvajalcem sklenil pod 
odložnim pogojem, da bo najkasneje v roku 120 dni od dneva podpisa pogodbe uspel zagotoviti 
zadostna sredstva za izvedbo javnega naročila. Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko ima  naročnik 
zagotovljena vsa potrebna  finančna sredstva (sklep/odločba o pridobitvi finančnih sredstev na 
javnem razpisu MIZŠ). V kolikor naročnik v roku 120 dni od podpisa pogodbe ne zagotovi finančnih 
sredstev za izvedbo javnega naročila, pogodba preneha veljati. 
Ponudnik v tem primeru nima pravice do odškodnine ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova 
pripravljene ponudbe, obeta posla in podobno. 
 
Naročnik si pridružuje pravico, da v fazi izvedbe spremeni (zniža ali zviša) količine v popisih del 
oziroma da se katera izmed predračunskih postavk ne izvede. 
 
Zakoni in predpisi: javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega ZJN-3 in podzakonskih aktov, ki 
urejajo javna naročila, ter skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, 
ki je predmet javnega naročila. 
 
 
 

   Občina Črna na Koroškem 
mag. Romana Lesjak, županja 
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I. SPLOŠNO 

 
1. Podatki o naročniku 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 5883679000, 
davčna številka: SI 44743548 
 
Kontaktna oseba naročnika: Irena Nagernik, e-mail: irena.nagernik@crna.si,  tel. št. 02 87 04 816. 
 

2. Vrsta postopka 
 
Naročnik bo skladno s 40. členom ZJN-3 izvedel odprti postopek javnega naročila. 
 

3. Predmet javnega naročila 
 
Predmet javnega naročila je REKONSTRUKCIJA 0Š ČRNA NA KOROŠKEM – II.FAZA 
 
Predmet javnega naročila je tudi izdelava projekta izvedenih del, kot izhaja iz popisov del.  
 
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz popisov del in iz ostale projektne 
dokumentacije, ki je del te razpisne dokumentacije.  
 
Vpogled v tehnične specifikacije je možen tudi neposredno pri naročniku po predhodni najavi pri 
kontaktni osebi naročnika. 
 
Razpisna dokumentacija je ponudnikom dostopna na spletni strani naročnika: http://www.crna.si/  
 
Ogled objekta izvedbe je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika. 
 

4. Viri financiranja 
 
Naložbo sofinancirata naročnik in predvidoma Ministrstvo za izobraževanje,  znanost in šport.  
 
Naročnik izvaja javno naročilo pod odložnim pogojem pridobitve (določenega dela) sredstev 
financiranja. Naročnik sredstev za izvedbo javnega naročila ob začetku postopka javnega naročanja še 
nima v celoti zagotovljenih. 
 
Na osnovi  59. člena Obligacijskega zakonika (OZ-NPB3) bo naročnik pogodbo z izvajalcem sklenil pod 
odložnim pogojem, da bo najkasneje v roku 120 dni od dneva podpisa pogodbe uspel zagotoviti 
zadostna sredstva za izvedbo javnega naročila. Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko ima  naročnik 
zagotovljena vsa potrebna  finančna sredstva (sklep/odločba o pridobitvi finančnih sredstev na 
javnem razpisu MIZŠ). V kolikor naročnik v roku 120 dni od podpisa pogodbe ne zagotovi finančnih 
sredstev za izvedbo javnega naročila, pogodba preneha veljati. 
 
Ponudnik v tem primeru nima pravice do odškodnine ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova 
pripravljene ponudbe, obeta posla in podobno. 
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5. Rok in način predložitve ponudbe, informacije v zvezi z odpiranjem ponudb  
 
Ponudniki morajo ponudbe (razen originalnega zavarovanja za resnost ponudbe) predložiti v 
informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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/eJN2.  
 
Ponudnik mora originalno zavarovanje za resnost ponudbe pred rokom za oddajo ponudb predložiti v 
zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta 
tako, kot je bila predana. Naročnik poleg zavarovanja za resnost ponudbe ne bo sprejel nobene druge 
dokumentacije v tiskani obliki. Originalno zavarovanje za resnost ponudbe, ki se dostavlja ločeno, 
mora biti naročnika predloženo osebno ali po pošti na naslov: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, 
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, najkasneje do dne 01.06.2020 do vključno 10:00 ure po 
lokalnem času. Velja prejemna teorija. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 
aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži 
identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi 
voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo 
ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali 
spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 01.06.2020 do 10:00 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. 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 01.06.2020 in se bo 
začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 
»Predračun«. 
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6. Veljavnost ponudbe in rok izvedbe razpisanih del 
 
Rok veljavnosti ponudbe mora biti 3 (tri) mesece od roka za prejem ponudb, ki je določen v 
Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov, da za določen čas podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in 
odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno 
zahtevo, toda s tem je njegova ponudba izločena. 
 
Rok izvedbe razpisanih del:  
 

- REKONSTRUKCIJA OŠ ČRNA NA KOROŠKEM – II. FAZA, GRADBENO OBRTNIŠKA IN 
INŠTALACIJSKA DELA – do 31.10.2021  - predvidoma 14 (štirinajst) mesecev .  

 
7. Pogoji sodelovanja 

 
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je 
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in 
izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe. 
 

8.1. Tuji ponudniki 
 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 
Republiki Sloveniji. 
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil s to razpisno 
dokumentacijo, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj 
sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te 
osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. 
 

8.2. Podizvajalci  
 
V skladu z 94. členom ZJN-3 lahko ponudnik odda del javnega naročila v podizvajanje, pri čemer se 
upoštevajo določila navedenega člena ZJN-3. 
 
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, izpolni OBRAZCE ŠT. 3/1, 3/2, 3/2a in na OBRAZCU ŠT. 1 
poda izjavo, da v ponudbi nastopa s podizvajalci (tj. ustrezno obkroži). 
 
 

8.3. Skupna ponudba 
 
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo 
naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora 
vsebovati vsaj: 
 

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična 
številka, davčna številka, številka TRR), 
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- imenovanje vodilnega partnerja v skupini, pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in 
odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v 

skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove 
odgovornosti, 

- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 
- izjava partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju 1 (enega) leta pred pričetkom 

naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih, 
- izjava partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi pogoji ter 

merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 
- reševanje sporov med partnerji v skupini, 
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, 
- rok veljavnosti pravnega akta. 

 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik navesti vse, ki bodo 
sodelovali v tej skupni ponudbi (OBRAZCA ŠT. 3/3 in ŠT. 3/4) ter na OBRAZCU ŠT. 1, podati izjavo, da 
se daje skupna ponudba (tj. ustrezno obkroži). Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora 
posamično izpolnjevati pogoje iz 75. člen ZJN-3. 
 
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, razen pri izpolnjevanju 
ekonomskega in finančnega pogoja, se ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni 
ponudbi. 
 

8.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 
 
Ponudnik lahko za javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje 
med njim in temi subjekti, v skladu z 81. členom ZJN-3.  
 

8. Pojasnila razpisne dokumentacije 
 
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 dne 31.03.2020 do 10:00 ure. 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu 
javnih naročil najpozneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb, pod pogojem, da je bila 
zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. 
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 
naročnik ne bo odgovarjal. 
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9. Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da delno spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, ter da v primeru 
bistvenih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije podaljša rok za oddajo ponudb tako, da 
omogoči ponudnikom ustrezen čas za upoštevanje dopolnitev pri pripravi ponudb. Vsaka sprememba 
ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na spletni strani naročnika 
oziroma prek Portala javnih naročil. 
 

10. Zaupnost podatkov in postopka 
 

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne 
podatke ali poslovno skrivnost. 
 

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v 
ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo 
jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, 
vse upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakona o 
gospodarskih družbah ipd.). 
 

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za 
vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki 
se nanašajo na soponudnika. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, 
mora biti to eksplicitno označeno. 
 

11. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od javnega naročila 
 

Naročnik lahko ravna skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 in pred potekom roka za odpiranje 
ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-
3 v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora 
takoj pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali 
obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek.  
 
Naročnik si prav tako pridržuje pravico da 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 potrebuje 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 nemogoča. V tem 
primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega 
naročila, pisno obvestil ponudnike. 
 
 

12. Protikorupcijsko določilo 
 

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik 
ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila 
izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost 
revizijske komisije. 
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Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano. 
 

II. PONUDBA 
 

1. Jezik  
 
Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v 
slovenskem jeziku. 
 

2. Dopustnost ponudbe 
 
Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 
določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, ki je prispela pravočasno, pri njej ni 
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne 
presega zagotovljenih sredstev naročnika. 
 

3. Izpolnitev in priprava ponudbe 
 
Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine 
obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati. Vse strani ponudbene dokumentacije 
morajo biti oštevilčene. 
 
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih 
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi 
dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali 
pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in 
žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. 
 

4. Popravljanje napak 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo 
ponudnikovih napak. V takem primeru mora mesto popravka žigosati in parafirati oseba ali osebe, ki 
so podpisniki ponudbe. 
 

5. Dopustne dopolnitve ponudbe 
 
Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena 
ZJN-3. 
 

6. Računske napake 
 
Naročnik bo v primeru ugotovljene računske napake ravnal v skladu z določili 89. člena ZJN-3. 
 

7. Navedba zavajajočih podatkov 
 
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku: 
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- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega 
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu 
z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3, 

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členov ZJN-3. 
 

8. Razdeljenost na sklope 
 
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno 
naročilo.  
 

9. Variantne ponudbe 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

10. Ponudbena cena in predračun 
 
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno vrednost v EUR za vsa navedena dela. Končna 
cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in 
vrednost DDV-ja posebej izkazano. Ponudnik mora vrednost posameznih postavk v popisih del in 
skupno vrednost obvezno izračunati na dve decimalki natančno. V kolikor ponudnik cene za 
določeno postavko ne vpiše, se šteje, da je ponujena cena te postavke 0 (nič) EUR.  
 
Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe. Ponudbena vrednost mora biti sestavljena po načelu 
»ključ v roke« v smislu 659. člena Obligacijskega zakonika. 
 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen OBRAZEC ŠT. 6 
»Ponudba« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, celotni Popis del pa skupaj 
z ostalo dokumentacijo naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v 
Povzetku »Ponudba« - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Popisom del - naloženim v 
razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v 
razdelku »Drugi dokumenti«. 
 

11. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje 
 
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

- osnovna sposobnost ponudnika, 
- poklicna sposobnost ponudnika, 
- ekonomska in finančna sposobnost ponudnika, 
- tehnična in strokovna (kadrovska) sposobnost ponudnika, 

ki jih ponudnik vpiše v ESPD obrazec.  
 
ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da 
izpolnjuje pogoje za sodelovanje. ESPD vključuje uradno izjavo, da bo gospodarski subjekt na zahtevo 
in brez odlašanja sposoben predložiti  dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju 
razpisne dokumentacije. 
  
ESPD obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi: ponudnik, morebitni podizvajalci in gospodarski 
subjekti v skupni ponudbi, kot tudi subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. Naročnik bo v fazi 
ocenjevanja ponudb od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročila, zahteval predložitev 
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dokazil, navedenih v nadaljevanju, v elektronski obliki na elektronski naslov kontaktne osebe 
(pooblaščene oseba za tolmačenje ponudbe) navedene v OBRAZCU ŠT. 3 razpisne dokumentacije. 
 
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 10.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 10.2 teh navodil, v 
kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga 
natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. 
 

 
10.1. Razlogi za izključitev 

 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. 
 
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, 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 bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. 
člena ZJN-3. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec in Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem 
odstavku te točke) - OBRAZEC ŠT. 4. 
 
2. Gospodarski subjekt izpolnjuje 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave ne znaša 50 (petdeset) EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje 
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe ali prijave. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec. 
 
3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec. 
 
4. Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 (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. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec. 
 
5. Naročnik bo ponudnika izločil tudi iz naslednjih razlogov:  
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- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže gospodarskemu subjektu kršitev izpolnjevanja 
veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v 
pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali 
predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih 
socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV 
Direktive 2014/25/EU; 

- 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 se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je 
nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi 
subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati 
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, 
pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, 
da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji 
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega 
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 
sankcije; 

- 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: ESPD obrazec. 
 

10.2. Pogoji za sodelovanje 
 
1. Sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti 
 
Ponudnik je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki 
so predmet javnega naročila. 
 
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega 
izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci 
skupaj pogoju zadostiti 100%. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec. 
 
2. Ekonomski in finančni položaj 
 
Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih, šteto najpozneje pred objavo javnega naročila, ni imel 
blokiranih bančnih računov. 
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Pogoj mora izpolnjevati: 
- samostojni ponudnik, 
- v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki, 
- v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec. 

 
Dokazilo: ESPD obrazec. 
 

10.3. Zahtevana tehnična sposobnost  
 
Ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo:  
minimalno treh (3) referenc iz obdobja zadnjih petih let pred oddajo ponudbe iz katerih je razvidno, 

da je  uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, izvedel istovrstne posle (kot 

je predmet tega naročila). Vrednost posamezne reference – posla mora znašati najmanj 400.000,00 

EUR brez DDV. 

 

Istovrsten posel pomeni posel pod št. 11 Stanovanjske stavbe in pod št. 12 Nestanovanjske stavbe, 

po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18). 

 
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega 
izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci 
skupaj pogoju zadostiti 100%. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec  
 
ESPD obrazcu naj ponudnik priloži potrdila naročnikov (OBRAZEC ŠT. 5) ali drugo potrdilo, ki po 
vsebini ustreza OBRAZCU ŠT. 5 in sicer za vsako naročilo, ki ga ponudnik v ESPD obrazcu navaja. 
Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi storitev je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da 
navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvajalcu v skupnem nastopu, sicer 
reference ne bodo priznane. 
 
 

10.4. Zahtevana strokovna (kadrovska) sposobnost 
 
Ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo vodje del skladno s predpisi, ki urejajo področje 
graditve objektov.  
 
Za vodjo del se zahteva: 
 
Vodja del, za katerega se priznavajo reference, mora izkazovati, da je v času oddaje ponudbe 
zaposlen pri ponudniku, kar dokazuje s priloženim obrazcem M1. 
Vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del po ZGO, kar dokazuje s 
priloženim potrdilom o opravljenem strokovnem izpitu. 
 
Vodja del mora izkazovati minimalno tri (3) reference iz obdobja zadnjih petih let pred oddajo 

ponudbe iz katerih je razvidno, da je  uspešno, kvalitetno in pravočasno vodil istovrstna dela (kot je 

predmet tega naročila). Vrednost posamezne reference – posla mora znašati najmanj 400.000,00 

EUR brez DDV. 
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Istovrsten posel pomeni posel pod št. 11 Stanovanjske stavbe in pod št. 12 Nestanovanjske stavbe, 

po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18). 

 
Dokazilo: ESPD obrazec in OBRAZEC ŠT. 5/1 
 
ESPD obrazcu ponudnik priloži potrdila naročnikov (OBRAZEC ŠT. 5/2) ali drugo potrdilo, ki po vsebini 
ustreza OBRAZCU ŠT. 5/2 in sicer za vsak projekt, ki ga je odgovorni vodja del vodil in ga bo ponudnik 
navedel v ESPD, prav tako pa naj se priložita fotokopija obraca M1 in potrdila o opravljenem 
strokovnem izpitu. Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna 
oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi. 
 
 

12. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer:  

- nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo menico z menično izjavo (OBRAZEC ŠT. 
7). 

 
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti k ponudbi. Finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v skupni višini 3 (tri) % od ponudbene 
vrednosti brez DDV v EUR ter veljavno še 3 (tri) mesece od datuma za prejem ponudb. V kolikor 
zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa 
pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok 
veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja 
za resnost ponudbe morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi 
naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena iz 
postopka javnega naročanja. 
 
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 

- če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času 
njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali 

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe: 

 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali 

 ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali 

- če ponudnik v ponudbi predloži neresnične podatke. 
 
Neunovčeno zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila 
vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Če ponudnik k ponudbi ne bo predložil ustreznih finančnih zavarovanj ali če finančna zavarovanja ne 
bodo vrednostno ustrezale naročnikovim zahtevam, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega 
postopka. 
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13. Druga finančna zavarovanja 
 
Ponudnik mora naročniku, za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, predložiti 
zahtevano finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in 
plačljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje 
po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. 
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila (ponudnik parafira OBRAZCA ŠT. 7/1 in ŠT. 
7/2). 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko ponudnik predloži: 

- bančno garancijo, ali 
- kavcijsko zavarovanje, 

skladno z OBRAZCEM ŠT. 7/1. 
  
Ponudnik mora naročniku kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročiti bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah v višini 10 (deset) % skupne pogodbene 
vrednosti z DDV v EUR. Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 (deset) dni od dneva podpisa pogodbe 
naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do vključno 90 (devetdeset) dni dlje, kot je predviden rok za 
izvedbo pogodbenih obveznosti. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, se ponudnik zavezuje 
temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano nepreklicno, brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.  
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči: 

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni 
kvaliteti, obsegu in roku, 

- če naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določbo 17. člena te pogodbe,  
- če izvajalec v primeru podaljšanja roka za izvedbo del, v roku ne predloži novega zavarovanja 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- če izvajalec v roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, 
- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo ali pogodbo. 

 
Unovčenje zavarovanja, izvajalca ne odvezuje obveznosti od izpolnitve pogodbenih obveznosti. V 
primeru, da naročnik unovči zavarovanje, je izvajalec dolžan priskrbeti nadomestno. 
 
Brez izročitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da pogodba ni 
sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
 
Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko ponudnik predloži: 

- bančno garancijo ali 
- kavcijsko zavarovanje. 

skladno z OBRAZCEM ŠT. 7/2. 
 
Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih del izročil 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah v višini 5 (pet) % pogodbene vrednosti z 
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DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se ponudnik zaveže izročiti 
naročniku v roku 15 (petnajst) dni po primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije 
oziroma kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 
30 (trideset) dni daljša, kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi (najmanj 5 
(pet) let + 30 (trideset) dni).  
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano nepreklicno, 
brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv. 
 
Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen 
prevzem del po pogodbi ni izvršen in naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
Z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku se izvajalec nepreklicno in brezpogojno 
obvezuje, da bo v primeru napake ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki zmanjšuje 
možnost uporabe izvedenih del, opreme ali naprave v garancijskem roku, nemudoma in na lastne 
stroške kvalitetno odpravil napake, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje.  
 

14. Izločitev ponudbe 
 
Naročnik bo izločil: 

- ponudbe, ki ne bodo oddane v sistemu e-JN, 
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2. in 10., II. poglavja teh navodil, 
- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam. 

 
15. Merila 

 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izbere na 
podlagi najnižje cene brez DDV, in sicer skupne vrednosti ponudbenega predračuna.  
 

16. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del in garancijski roki 
 
Ponudnik mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in 
normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se 
morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom. 
 

17. Stroški priprave ponudbe 
 
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški 
prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne 
more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek 
postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. 
 

18. Podatki o lastniški strukturi 
 
Izbrani ponudnik mora v roku 8 (osmih) dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 
lastniških deležih navedenih oseb; 
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- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje da so z njim povezane družbe. 

 
III. PREGLED PONUDB 

 
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti 
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. 
 
Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev 
najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. 
 

IV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 
 
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik v skladu z desetim odstavkom  90. člena ZJN-3 
odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu 
javnih naročil.  
 

V. POGODBA 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe. 
 

VI. JAMSTVO ZA NAPAKE 
 
Izbrani izvajalec, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z 
določili Obligacijskega zakonika (OZ). 
 
 

VII. 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 naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, 
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za 
revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne 
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 10 (desetih) 
delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 
 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile 
ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko 
dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno s 
1. odstavkom 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino 
objave ali razpisno dokumentacijo, v odprtem postopku: 4.000,00 EUR. 
 
Takso 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; 
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IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Navodilo za sestavo 
reference (sklica) je dostopno na: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-
varstvo. 
 
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku – OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 
Črna na Koroškem, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico. 
 
 
 

   Občina Črna na Koroškem 
mag. Romana Lesjak, županja 

 


