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Naročnik:

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B, 9201 Puconci

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA IN
NADZIDAVA OBJEKTA

»MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE
MURSKA SOBOTA«

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN007007/2016-B01

Vaneča, november 2016
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1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani!

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila:

REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA IN NADZIDAVA OBJEKTA
»MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE MURSKA SOBOTA«

po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.

A. PODATKI O NAROČNIKU IN OSTALI PODATKI

Naročnik CEROP d.o.o.
Naslov Vaneča 81 B
Poštna številka in pošta 9201 PUCONCI
Spletna stran www.cerop.si
Odgovorna oseba Franc Cipot
Telefon 02 545 93 10
Fax 02 545 93 16
E-pošta info@cerop.si

Matična številka 3356655000
Davčna številka SI 67396704
Transakcijski račun SI56 0294 0025 7193 546
Naziv banke in sedež NLB d.d.

Kontaktna oseba: Marjana Granfol
Telefon/GSM 02 545 93 10
E-pošta info@cerop.si

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne
dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila
v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil.
Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim
ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana
na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

B. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Predmet javnega naročila: REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA IN NADZIDAVA OBJEKTA
»MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE MURSKA SOBOTA«

Javno naročilo obsega izvedbo gradbeno – obrtniških del, elektro inštalacij, strojnih inštalacij in
zunanjo ureditev z odvodnjavanjem.

Vsebina in obseg javnega naročila ter druge tehnične zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v
priloženih popisih del, tehničnih opisih in grafičnih prilogah, ki so sestavni del te razpisne
dokumentacije in v celoti dostopni na spletni strani naročnika www.cerop.si
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Popisi del so veljavni v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom,
sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije
in načrti gradbenih konstrukcij). Ponudnik mora skrbno preučiti vse omenjene dele projekta in v
skupno vrednost ponudbe vključiti dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in
celostno izvedbo objekta, kot tudi dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem
delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih delov projekta.

Za predmetno javno naročilo je izdelana projektna dokumentacija PGD št. 212/16, september 2016, ki
jo je izdelal Studio Kalamar d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana.

Za nameravano investicijo, ki je predmet javnega naročila, je naročnik pridobil gradbeno dovoljenje št.
351-1018/2016-9(0307) z dne 20. 10. 2016, katero je sestavni del in priloga te razpisne dokumentacije.
Izbrani izvajalec bo moral po zaključku del zagotoviti vso potrebno dokumentacijo ter sodelovati
v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

Investicija se izvaja celovito, brez sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno
naročilo v skladu s tehničnimi ter z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni
dokumentaciji in njenih prilogah. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.

Rok izvedbe razpisanih del
̵ začetek del: takoj po uvedbi v delo
̵ zaključek del: največ 300 koledarskih dni od uvedbe v delo
Uvedba v delo je predvidena v petih dneh po uveljavitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Kraj izvedbe razpisanih del
Investicija se izvaja na zemljišču parc.št. 1745/2, 1745/3, 1745/4 in 1745/5, vse k.o. Murska Sobota
oziroma na naslovu Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota.

Ogled lokacije
Naročnik organizira ogled lokacije investicije dne 18.11.2016 ob 10. uri. Vsi zainteresirani se ob
predvidenem terminu zglasijo na lokaciji nameravane investicije Slomškova ulica 49, Murska Sobota.

Ogled lokacije ni obvezen. Priporočljivo pa je, da si ponudnik lokacijo del ogleda. Vse stroške v zvezi
z ogledom lokacije nosi ponudnik sam.

Naročnik si pridržuje pravico, da prekliče že objavljeni javni razpis, kakor tudi pravico, da zavrne vse
ponudbe in ne izbere nobenega izmed ponudnikov, v kolikor ponudbe kljub popolnosti vsebinsko
ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru naročnik ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti
do ponudnikov.
Naročnik lahko kadarkoli prekine postopek javnega naročanja. Izbira ponudnika je izključna pravica
naročnika.
Naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki jih bodo le-ti imeli v zvezi z izdelavo svojih
ponudb,  kasnejšimi pisnimi pojasnili in drugimi aktivnostmi do pravnomočne izbire izvajalca del.
Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo ta utrpel, ker ni bila sprejeta njegova
ponudba.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku.

Naročnik bo preverjal dopustnost ponudbe in izbral najugodnejšega ponudnika.

Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom je potrebno dosledno izpolniti ter predložiti vse zahtevane
priloge.
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D o p u s t n a    p o n u d b a  je ponudba, ki jo predloži 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 dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
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.
Ponudnik, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje in za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in bo
ponudil EKONOMSKO NAJUGODNEJŠO PONUDBO glede na postavljena merila po končanem
postopku izbire najugodnejšega izvajalca v skladu z zahtevami ZJN-3, bo izbran za izvedbo
razpisanih del.

Naročnik lahko v primeru, da v postopku izbire izvajalca v odprtem postopku, ne bo predložene
nobene dopustne ali nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, nadaljuje izbiro izvajalca po
enem izmed postopkov v skladu z ZJN-3 / konkurenčnem postopku s pogajanji v skladu z b) točko
prvem odstavka  44. člena ZJN-3 oziroma postopku s pogajanji brez objave v skladu s 46. členom
ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo le v primeru, da bodo izpolnjeni
zakonski pogoji za izvedbo navedenih postopkov.

Vsi udeleženci tega javnega razpisa se ravnajo po določilih ZJN-3, Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11– ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; ZPVPJN) in Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11-UPB2).

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, dne 12. 12. 2016 do 10.00 ure na naslov CEROP d.o.o.,
Vaneča 81 B, 9201 PUCONCI.

Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 12. 2016 ob 12.00 uri v sejni sobi naročnika – I. nadstropje
(Vaneča 81 B).

S spoštovanjem!

Direktor:
FRANC CIPOT
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2 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM  ZA IZDELAVO PONUDBE

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na tem razpisu, način oddaje
ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika.
Upoštevanje teh navodil v celoti je obvezno za vse udeležence razpisa.

1. Kot ponudnik* lahko na javnem razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt*, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

* »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.

* »Gospodarski subjekt« je katerakoli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z
vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo
gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

2. Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:
̵ Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) in pripadajoči podzakonski

predpisi;
̵ Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s

spremembami);
̵ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo in št. 64/16 – odl.

US);
̵ vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in se nanaša na predmet javnega

naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila
predpisuje veljavna zakonodaja.

3. Ponudnik mora oddati ponudbo za celotno naročilo, v skladu s tehničnimi ter z vsemi ostalimi
zahtevami in pogoji naročnika navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.
V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije,
bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana čitljivo z
neizbrisljivo pisavo, datirana in žigosana ter podpisana s strani zakonitega zastopnika
ponudnika oziroma osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu
zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo. Pripisi in dodatni pogoji gospodarskih subjektov se ne upoštevajo. Ponudba se
izloči, če je narejena kakršna koli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji.

Popravljanje morebitnih lastnih napak pri izpolnjevanju ponudbe mora biti označeno in podpisano s
strani osebe, ki podpiše ponudbo in žigom.

Sestavni del ponudbe so tudi popisi del. Ponudniki morajo v ponudbi predložiti podpisane in
žigosane izpolnjene obrazce popisov del, popis del s cenami mora biti priložen tudi v
elektronski obliki na CD-ju ali USB ključu.
Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je
pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno
ceno. Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika,
ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del izločil kot nedopustno. Ponudniki morajo izpolniti in
ponuditi vse postavke znotraj popisov.
V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk ali bo pri
posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik štel, da so le-te postavke upoštevane v ostalih
postavkah. V takem primeru naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznaval naknadno določenih cen
ali podražitev iz tega naslova.
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V primeru, da so v popisu navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi opreme in podobno,
so te navedbe zgolj informativne narave. Ponudnik mora ponuditi blago ali opremo enake ali
boljše kakovosti.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški finančnih
zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, in v nobenem primeru ni upravičen do povračila teh
stroškov.

Zaradi preglednosti ponudbe je zaželeno:
 da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu,
 da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom,
 da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje

dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno
vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. Naročnik bo vse tiste
ponudbe, ki ne bodo opremljene skladno s to alinejo, ob odpiranju zvezal in zapečatil z vrvico.

4. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku
izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene v ponudbenem predračunu in skupna vrednost
ponudbe se vpisuje na dve (2) decimalni mesti.

V slovenskem jeziku morajo biti zastavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo
ponudniki.

5. Vsa dokumentacija, vključno s popisi del, tehničnimi opisi in grafičnimi prilogami, v zvezi z javnim
naročilom je ponudnikom brezplačno dostopna na spletni strani naročnika: www.cerop.si

6. Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji je možno zahtevati izključno preko Portala javnih
naročil. Na drugače postavljene zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja, naročnik ni dolžan
odgovoriti. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni
obliki. Dodatne razlage, dopolnila ali pojasnila, ki niso bila podana v pisni obliki preko Portala javnih
naročil, naročnika ne obvezujejo.

Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku,
naročnik ne bo odgovarjal.

7. Naročnik sme v skladu z določili ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Informacije, ki jih
posreduje naročnik gospodarskim subjektom na Portalu javnih naročil, se štejejo za spremembo,
dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij
izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja
dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik bo v primeru utemeljenosti podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo
ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu
javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del
razpisne dokumentacije.

8. Variantne ponudbe niso dovoljene.
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9. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno
skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače.

Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Naročnik
zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3.

10. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na naslov naročnika
CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci do ponedeljka, 12. 12. 2016 do 10:00 ure s pripisom:
NE ODPIRAJ – PONUDBA »Medgeneracijsko središče Murska Sobota«.

Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec
Naslovnica ponudbe, ki je v prilogi te dokumentacije. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako,
kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov
naročnika prispeti pred potekom roka za predložitev ponudb. Ponudnikovo obvestilo o umiku,
spremembi ali dopolnitvi ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot
ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »UMIK / SPREMEMBA
/ DOPOLNITEV«. V primeru umika ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb bo naročnik ravnal
v skladu s 3. odstavkom 88. člena ZJN-3.

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena
prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil
ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

11. Javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 2016 ob 12:00 uri v sejni sobi (I. nadstropje) naročnika (Vaneča
81 B).

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Naročnik bo prisotnim predstavnikom ponudnikov vročil kopijo zapisnika o odpiranju ponudb. V
kolikor se kopija zapisnika ne vroči na odpiranju ponudb, jo bo naročnik posredoval ponudnikom po
elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v ponudbah. Naročnik si pridržuje pravico,
da zapisnike posreduje tudi na drug ustrezen način (po pošti, po faksu, ipd.).

12. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o
javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

13. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu
z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami),
preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in ponudnikom ali podizvajalcem
iz tujine (pojasnitve, dopolnitve, spremembe ponudbe).

14. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo,
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali
kot podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot
podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v večih ponudbah, pod pogojem,
da v nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec.

15. Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne
popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega
naročila. Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno. Pri tem se za 43 % del
predmeta javnega naročila obračuna 9,5% stopnja DDV in za 57 % del predmeta javnega naročila
22% stopnja DDV. DDV se obračunava v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,86/14 in 90/15).
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Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja
predmetnega javnega naročila.

Izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju OZ).

V končni ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški za izvedbo razpisanih del, predvidenih
s projektno dokumentacijo (popisi, tehničnimi opisi in grafičnimi prilogami), pa tudi dela, ki
s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji
in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti
objekta ter sosednjih cest in objektov (tudi morebitna presežna ali nepredvidena dela). V
končni ponudbeni ceni morajo biti zajeti tudi stroški vseh pripravljalnih in pomožnih del,
stroški zaključnih del na objektu z okolico, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj,
varnosti pri delu, sodelovanja na tehničnem pregledu ter drugi stroški, če so le-ti potrebni za
dobro in varno izvedbo del.

Ponudbeni predračun (popis del) ponudnik izpolni v elektronski obliki ter izpisanega,
datiranega, žigosanega in podpisanega predloži k ponudbi. Prav tako poda predračun v
elektronski obliki na CD-ju ali USB ključku. V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in
elektronsko verzijo se upošteva pisna (natisnjena) verzija.

16. Cene na enoto za dodatna dela, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega
predračuna izvajalca. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z novimi
kalkulativnimi osnovami. Količina dodatnih del po teh pogojih je lahko največ 10% vrednosti
pogodbe.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega
pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te
pogodbe, lahko naročnik skladno s 95. členom ZJN-3 z izvajalcem sklene dodatek k tej pogodbi.

17. Opravljena dela se bodo obračunala po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko
izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer, z mesečnimi začasnimi situacijami. Pri tem
končna vrednost zaračunanih del ne sme presegati pogodbene vrednosti, razen dodatnih del, ki jih
naročnik in izbrani ponudnik pisno dogovorita.

18. Opravljena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih in končne obračunske situacije
v skladu s točko VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA IZVEDENIH DEL Priloge 12
»Osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila«.

19. Ponudbe morajo biti veljavne še najmanj 90 koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb.
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
določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem
ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil
njegovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, vendar je posledica zavrnitve podaljšanja
izločitev ponudbe ponudnika, ki zavrne podaljšanje veljavnosti ponudbe.

20. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA – Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik
izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.
V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od
partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih
zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v
razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v
ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo zahtevanih
dokazil.
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Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva od ponudnika potrdila, izjave in druga dokazila
iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona, razen dokazil, ki se vodijo
v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če
pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik
njegovo ponudbo izključil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov
iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3,
jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena,
pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež
gospodarski subjekt.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost za sodelovanje tistim gospodarskim
subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz te točke in predložili vsa
ustrezna/zahtevana dokazila.

20. 1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v
skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1.,
2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

A. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju
v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi,
ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali
ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3
oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15;
KZ-1).

B. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju
v skladu s z ZJN-3 ugotovi, da 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, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov
ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če
na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
kot to določa drugi odstavek 75. člena ZJN-3.

C. Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz sodelovanja v postopku javnega
naročanja izključil ponudnika:
a)če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
b)če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

D. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika tudi v naslednjih
primerih:

a)če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka
3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

b)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
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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;

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

d)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;

e)če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z
drugimi, blažjimi ukrepi;

f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito
odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

g)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;

h)če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij,
zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo
v skladu z 79. členom ZJN-3;

i) 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.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V
primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega
zmogljivost bo ponudnik uporabil.

DOKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ter vsi v ponudbi nominirani
podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točkami A., B., C. in D. z izpolnjeno, datirano,
žigosano in podpisano Prilogo 3 »Ugotavljanje sposobnosti«, predložitvijo izpolnjene, datirane,
žigosane in podpisane Priloge 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za
gospodarski subjekt« ter izpolnjene, datirane, žigosane in podpisane Priloge 5 »Izjava za pridobitev
osebnih podatkov iz uradnih evidenc« za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njih.

20. 2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

A. 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.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da
lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo
javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V
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primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega
zmogljivost bo ponudnik uporabil.

DOKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ter vsi v ponudbi nominirani
podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje pogoja iz te točke z izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano
Prilogo 3 »Ugotavljanje sposobnosti«.

20. 3 Ekonomski in finančni položaj

A. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel
blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račun, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih
ima odprte poslovne račune)

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

DOKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ter vsi v ponudbi nominirani
podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje pogojev iz te točke s predložitvijo potrdila vseh bank, pri katerih
imajo odprte poslovne račune ali predložitvijo ustreznega obrazca BON, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje navedene zahteve. Na dan odpiranja ponudb priloženi obrazec BON ne sme biti
starejši od 30 dni,.

B. Gospodarski subjekt mora izkazati, da je njegov letni promet v zadnjih treh letih (2013, 2014 in
2015) znašal najmanj 2.500.000,00 EUR

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri
čemer mora vsak od partnerjev imeti letne prihodke v zadnjih treh letih (2013, 2014 in 2015) v višini
najmanj 800.000,00 EUR.

DOKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe izpolni zahtevo s predložitvijo
ustreznega obrazca BON (S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP), ki na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 30 dni.

20. 4 Tehnična in strokovna usposobljenost

A. Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila, v roku,
ki ga zahteva naročnik.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od
partnerjev ali vsi partnerji kumulativno. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj
izpolni s podizvajalci. Izpolnjevanje pogoja je dopustno tudi s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

DOKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ter vsi v ponudbi nominirani
podizvajalci, izkažejo izpolnjevanje pogoja iz te točke z izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano
Prilogo 7 »Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov«

B. Za priznanje sposobnosti mora imeti ponudnik reference, ki se nanašajo na visoke gradnje
primerljive razpisani iz zadnjih petih (5) let, šteto od roka za oddajo ponudb; ponudnik je moral
v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj dve(2) referenčni deli, ki se
morata nanašati na gradnjo objektov visokih gradenj, kjer je vrednost vsakega od referenčnih
del znašala najmanj 1.800.000,00 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel za vsako od referenčnih
del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.
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Za primerljivo referenčno gradnjo se smatra gradnja stavbe z oznako 112, 113, 122, 123 in 126
po klasifikaciji iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list
RS, št. 109/2011).

Naročnik bo upošteval samo referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala pogoju iz te točke.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj
kumulativno ali le eden od partnerjev v ponudbi.

DOKAZILA:
Gospodarski subjekti, navedeni v prejšnjem odstavku te točke, kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja
predložijo izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano Prilogo 8 »Seznam referenčnih del« in
izpolnjeno, datirano, žigosano in s strani investitorja referenčnega dela podpisano Prilogo 8_A
»Referenčno potrdilo« - ponudbi je potrebno priložiti dve referenčni potrdili.

C. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila.
Osebe, ki jih ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih
del morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Ista oseba lahko nastopa kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, v kolikor
izpolnjuje pogoje.

Odgovorni vodja dela mora imeti vsaj eno referenco, iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo
ponudb, ki se nanaša na odgovornega vodjo del s področja visokih gradenj, primerljive
razpisani, in na zaključeno gradnjo objekta, kjer je vrednost referenčnih del znašala najmanj
800.000,00 EUR brez DDV.

Za primerljivo referenčno gradnjo se smatra gradnja stavbe z oznako 112, 113, 122, 123 in 126
po klasifikaciji iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list
RS, št. 109/2011).

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj
kumulativno ali le eden od partnerjev v ponudbi.

DOKAZILA:
Gospodarski subjekti, navedeni v prejšnjem odstavku te točke, izkažejo izpolnjevanje pogoja iz te
točke z izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano Prilogo 7 »Izjava o sprejemanju pogojev in
upoštevanju veljavnih predpisov« in predložitvijo izpolnjene, datirane, žigosane in podpisane
Priloge 9 »Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila«.

21. Ponudnik mora imeti ves časa izvajanja predmetnega naročila veljavno zavarovanje poklicne
odgovornosti, skladno s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami). Fotokopijo veljavne
zavarovalne police bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku pred začetkom del.

22. Ponudnik mora zagotavljati izpolnjevanje obveznosti v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu,
zaposlovanjem in delovnimi pogoji.

23. Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni
ponudi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno
sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.

24. Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila
(na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter vodilni partner. Omenjeni pravni akt o skupnem
nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja ponudbe in v primeru izbire, tudi časa trajanja
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pogodbe. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.

Iz akta  o skupnem nastopu mora nedvoumno biti razvidno najmanj naslednje:
 Navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična

številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
 neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
 obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
 nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se

bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
 določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
 izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo in
 izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezne
naslednje priloge:

 Priloga 3 »Ugotavljanje sposobnosti«;
 Priloga 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc«;
 Priloga 5 »Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc«;
 Priloga 6 »Pogoji za sodelovanje – finančna dokazila«;
 Priloga 7 »Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov«;
 Priloga 10 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.

25. Ponudba s podizvajalcem
Ponudnik lahko največ 50 % del javnega naročila odda v podizvajanje. Za podizvajalca se šteje
gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

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,
 dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti,
 zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna
le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena,
zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek omenjenega člena.
Po oddani ponudbi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.

V primeru, da bo ponudnik/izbrani izvajalec zamenjal podizvajalca ali nominiral nove podizvajalce,
bo naročnik od novega podizvajalca zahteval enaka dokazila za izpolnjevanje sposobnosti kot od
podizvajalca, s katerim je ponudnik dokazoval sposobnost.

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v
ponudbi obvezne naslednje priloge:

 Priloga 3 »Ugotavljanje sposobnosti«;
 Priloga 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc«;
 Priloga 5 »Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc«;
 Priloga 6 »Pogoji za sodelovanje – finančna dokazila«;
 Priloga 7 »Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov«;
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 Priloga 10 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«;
 Priloga 11 »Seznam podizvajalcev«;
 Priloga 11_B »Soglasje podizvajalcev«.

26. 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.
V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivost drugih subjektov, ki niso parter/ji v primeru
skupne ponudbe ali podizvajalec/ci, morajo zahteve iz točk 3.1. dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila izpolnjevati tudi ti subjekti. V tem primeru mora ponudnik tudi za vsakega izmed
subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

 Priloga 3 »Ugotavljanje sposobnosti«;
 Priloga 4 »Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc«;
 Priloga 5 »Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc«;
 Priloga 10 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«;
 Priloga 15 »Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik«.

27. FINANČNA ZAVAROVANJA – Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do
naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri
zavarovalnici, razen za finančno zavarovanje za resnost ponudbe in finančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku, kjer ponudniki predložijo bianco menico z menično izjavo
oziroma zavarujejo z zadržanim zneskom dela pogodbene vrednosti.

Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojna in plačljiva na
prvi poziv in morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR.

Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije,
po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne
smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega
zneska, kot ga je določil naročnik.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri sodelovanju
skupine gospodarskih subjektov pa nosilec posla.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predloži
podpisano in žigosano bianco menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s
pooblastilom za unovčenje, v skladu s priloženim vzorcem, v višini 3 % ponudbene vrednosti (brez
DDV). Menica mora biti v originalu in mora veljati do izteka roka veljavnosti ponudbe (najmanj 90
koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb).

V primeru, da se podaljša rok veljavnosti ponudbe, se mora sorazmerno podaljšati tudi finančno
zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primerih navedenih v vzorcu
finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži podpisano in žigosano bianco menico vključno z menično izjavo za
izpolnitev in unovčenje – Priloga 13.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice v višini 10 %
pogodbene vrednosti (z DDV), in sicer v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Veljavnost finančnega
zavarovanja je do roka pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno opravljenega kvalitetnega
prevzema objekta.
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V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik izda
naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih
podizvajalcev.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti
do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da
izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od
pogodbe in v primeru, da ponudnik krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost
garancije.

DOKAZILO:
Ponudnik s podpisom Priloge 14 »Izjava o izročitvi garancij« v celoti prevzema odgovornost, da bo
naročniku, v primeru, da bo izbran, izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v vsebini, kot je razvidna iz priloženega vzorca finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v Prilogi 14_A.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

a) Zavarovanje odprave pomanjkljivosti v splošnem garancijskem roku
Za odpravo pomanjkljivosti v splošnem garancijskem roku bo naročnik zadržal del zaračunane
vrednosti po posamezni začasni mesečni situaciji in končnem obračunu v višini 15 % od neto
zaračunane vrednosti.
Zadržani znesek se po koncu vsakih 12 mesecev od začetka garancijskega roka zmanjša za eno
tretjino (5 %), kar pomeni, da  naročnik vsako leto (3 leta) na zadnji dan poteka tega roka, ponudniku
(pogodbenemu partnerju – izvajalcu) nakaže vrednost tretjine zadržanega zneska skupaj z letnimi
obrestmi. Zadržani znesek se obrestuje po obrestni meri 1,0 % letno.

V primeru, da pogodbeni partner (izvajalec) ugotovljenih napak v času garancijskega roka sam ne
odpravi pravočasno in kvalitetno, lahko naročnik odpravo napak izvede z drugim izvajalcem, ki ga
izbere po postopku ZJN-3. V tem primeru se pri letnem nakazilu zadržanega zneska (5%) ta strošek
poračuna in se nakaže izvajalcu le razlika zadržanega zneska.

b) Zavarovanje za streho, fasado, kleti in solidnost gradnje
Za garancijo povezano z zamakanjem strehe, vodotesnostjo kleti, tlakov na strehi, tlakov in ometov
v  kleteh, fasade ter solidnost gradnje bo izbrani ponudnik (pogodbeni partner – izvajalec) moral
naročniku predložiti ob prevzemu objekta pet podpisanih in žigosanih bianco menic z izpolnjeno,
podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za unovčenje, v skladu s priloženim vzorcem,
v višini 3 % od končne pogodbene vrednosti (z DDV). Menica mora biti v originalu in mora veljati
najmanj do izteka garancijskega roka za streho, kleti, fasado ter solidnost gradnje (10 let).

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik izda
naročniku za odpravo napak v garancijskem roku kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih
podizvajalcev.

Finančno zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči:
 če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova garancije za odpravo napak,
 če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v

pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enak čas hkrati podaljšati tudi veljavnost finančnega
zavarovanja.

DOKAZILO:
Ponudnik s podpisom Priloge 14 »Izjava o izročitvi garancij« v celoti prevzema odgovornost, da bo
naročniku, v primeru, da bo izbran, izročil 5 bianco menic vključno z menično izjavo za izpolnitev in
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unovčenje kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v vsebini, kot je razvidna iz
priloženega vzorca finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v Prilogi 14_B.

28. GARANCIJSKI ROKI – Ponudnik bo moral odpraviti vse vrste napak, ki se bodo pokazale na
predmetu javnega naročila, po prevzemu opravljenih del (tudi za dela podizvajalcev) v naslednjih
garancijskih rokih:

 splošni garancijski rok za vsa izvedena dela: 3 leta
 za streho, fasado, kleti in solidnost gradnje (zamakanje, vodotesnost, tlaki, ometi, …): 10 let

Garancijski rok začne teči od datuma uspešno opravljenega kvalitetnega prevzema objekta – to je
od datuma, ko so odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu
objekta (ne glede na to, če je bilo uporabno dovoljenje za celoten objekt pridobljeno že prej) in objekt
formalno predan naročniku.

29. Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved
poslovanja na podlagi določbe 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK). V primeru nastopanja subjekta za katerega je na
podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati
vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi
s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (tretji odstavek
91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

30. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik (v primeru skupne ponudbe tudi posamezni partner,
kakor tudi vsi v ponudbi navedeni podizvajalci) predložiti Prilogo 10 »Izjava o udeležbi fizičnih in
pravnih oseb v lastništvu ponudnika« ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo
ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo
za posledico ničnost pogodbe.

31. V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej
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 začela
veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika
in/ali Državne revizijske komisije.

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

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti,
nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da
gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali
pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo
njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev
manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se
lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega
za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne
predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve
ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
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 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in
ponudbe v okviru meril,

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na
enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je
prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani
naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob
upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z
upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika
napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

33. Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v
ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če bo vrednost ponudbe za več
kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja
od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Glede na
to, da bo naročnik v postopku predmetnega javnega naročila preveril dopustnost vseh ponudb, bo
v skladu s prejšnjim stavkom preveril ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne
podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

34. V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila
predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku skladno z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-
3. Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v
primeru, če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.

35. Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne
vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

36. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil.
Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu
javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih
naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in
sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

37. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja
naročniku.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z
vračilom podpisane pogodbe o izvedbi javnega naročila in jo poslal ali izročil na naslov/sedež
naročnika, lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo izbrani ponudnik umaknil dano
ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je
predložil ponudnik, ki je odstopil od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. Prav tako lahko naročnik
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od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega
ravnanja izbranega ponudnika.

38. Morebitne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila bodo izvedene na podlagi in v skladu s
95. členom ZJN-3.

39. Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do
izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom
izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te
dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom.

40. IZBIRA PONUDNIKA – Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena.

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in
katere skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.

DODATNO MERILO v primeru ponudbe z isto ceno:
V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral
tisto ponudbo, ki je prispela prva.

41. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z veljavnim Zakonom o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
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3 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PONUDBA priloga 1

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, datirati, žigosati in podpisati.

PONUDBENI PREDRAČUN priloga 1_A

Ponudnik mora obrazec ponudbenega predračuna izpolniti, datirati, žigosati in podpisati.

Za obrazcem ponudbenega predračuna mora ponudnik obvezno priložiti izpolnjene popise del v
formatu EXCEL na CD-ju/USB ključku in v tiskani obliki.

Popisi del v tiskani obliki morajo biti datirani, žigosani in podpisani.

PODATKI O PONUDNIKU priloga 2

Obrazec je potrebno izpolniti, datirati, žigosati in podpisati.

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA priloga 2_A

Priloži se pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki
sodelujejo pri izvedbi naročila.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga 3

Obrazec izpolni, žigosa in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji)
v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in
morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti
drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (pravne osebe) priloga 4

Pooblastilo izpolni, žigosa in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov
(partnerji) v primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s
podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil
zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila).

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC priloga 5

Izjavo izpolni, žigosa in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v
primeru skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in
morebitni subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti
drugih subjektov za izvedbo javnega naročila) za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega
ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje
ali odločanje ali nadzor v njih.

POGOJI ZA SODELOVANJE – FINANČNA DOKAZILA priloga 6

Gospodarski subjekti, od katerih je to v razpisni dokumentaciji zahtevano, priložijo dokazila iz A. in B.
točke poglavja 20.3 Ekonomski in finančni položaj razpisne dokumentacije.

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV priloga 7

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru
skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci).
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SEZNAM REFERENČNIH DEL priloga 8

Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik.

REFERENČNO POTRDILO priloga 8_A

Obrazec mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela.
Obvezni sta dve referenčni potrdili.

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA priloga 9

Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA priloga 10

Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru
skupne ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni
subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih
subjektov za izvedbo javnega naročila).

SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 11

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za
vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo 11.

POOBLASTILO PONUDNIKA priloga 11_A

SOGLASJE PODIZVAJALCEV priloga 11_B

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v
skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

- v prilogi 11_A glavni izvajalec pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v prilogi 11_B podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z
nobenim podizvajalcem, priloge ni potrebno izpolniti.

VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA priloga 12

Osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila ponudnik parafira in žigosa na vsaki strani.

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE priloga 13

Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za
unovčenje ter priložiti podpisano in žigosano bianco menico.

IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ priloga 14

Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI priloga 14_A

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU priloga 14_B
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Razpisni dokumentaciji sta priložena vzorca finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Vzorca ponudnik
parafira in žigosa.

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK priloga 15

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega
naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil
zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

OBRAZEC ZA KUVERTO

Ponudnik mora obrazec izpolniti in nalepiti na kuverto.
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4   TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

Sestavni del razpisne dokumentacije, ki jih morajo ponudniki pri pripravi ponudbe obvezno upoštevati,
so tudi:

POPISI DEL

TEHNIČNI OPISI

GRAFIČNE PRILOGE

GRADBENO DOVOLJENJE

ki so v celoti dostopni na spletni strani naročnika www.cerop.si


