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I. UVOD 
 
Naročnik del je Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki objavlja javno 
naročilo gradnje po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-3.  
 
Predmetna operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, 
tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostna naložba 
4.1. »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 
4.1.2. »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«. 
 
II. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je energetska prenova dveh večstanovanjskih stavb, in sicer:  

- Engelsova ulica 42 in 44 v Mariboru (Projekt 1; označba v projektu za izvedbo je C5-C6) in  
- Engelsova ulica 46, 48, 50 in 52 v Mariboru (Projekt 2; označba v projektu za izvedbo je C1-C4), 

kakor izhaja iz projekta za izvedbo (PZI), popisov del ter rekapitulacije del, ki so priloga te dokumentacije 
v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Dela so razdeljena v tri sklope, in sicer tako, da je s prijavo na posamezen sklop del omogočena izvedba 
sorodnih del. Prijavitelj se lahko prijavi za posamezen sklop, dva sklopa ali za celoto.  
V prvi sklop del spadajo ovoj stavbe in streha, zunanje okenske police ter sanacija ploščadi. 
V drugi sklop del spada izdelava in vgradnja stavbnega pohištva. 
V tretji sklop del spadajo strojnoinstalacijska dela - ogrevanje, prezračevanje in toplotna podpostaja, 
vključno s pripadajočimi elektroinstalacijskimi deli. 
 
Obe večstanovanjski stavbi, ki sta predmet prenove, sta zasedeni s stanovalci.  
Vsa dela je potrebno izvesti skladno s popisi del in dokumentacijo, ki so sestavni del te dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila in na podlagi katerih prijavitelji pripravijo svojo prijavo in kasneje 
ponudbo.  
 
III. NAVODILA 
 
Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ 
in področje, ki je predmet javnega naročila. 
 
Za oddajo tega naročila se v skladu s c) točko 1. odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 91/2015 in 14/18, ZJN-3) izvede konkurenčni postopek s pogajanji. 
 
Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:  

1. Faza – Ugotavljanje sposobnosti gospodarskega subjekta 
2. Faza – Predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb 
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Prijavitelji v 1. fazi predložijo naslednjo dokumentacijo: 
- Obrazec Prijava (PRILOGA 1) 
- Tehnične reference (PRILOGA 2) 
- Kadrovske reference (PRILOGA 3) 
- Podatki o podizvajalcu (PRILOGA 4) 
- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (PRILOGA 5) 
- Okvirni terminski plan (PRILOGA 6) 
- Izjava o izročitvi garancij (PRILOGA 7) 
- Finančno zavarovanje za resnost prijave (deponacija sredstev pri naročniku ali kavcijsko 

zavarovanje ali bančna garancija)  
- Parafirana vzorca bančnih garancij (PRILOGA 8 in PRILOGA 9) 
- Parafiran in izpolnjen vzorec pogodbe (PRILOGA 10) 
- Pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenskih evidenc za pravne in fizične osebe (PRILOGI 11a in 

11b) 
- Izjava o izpolnjevanju pogojev skladno z uredbo o zelenem javnem naročanju (PRILOGA 13) 
- ESPD obrazec 

Popisi del se v prvi fazi prijave ne izpolnjujejo. 
 
Izbrani prijavitelji v 2. fazi predložijo naslednjo dokumentacijo: 

- Predračun  
- Strukturo cene  
- Izpolnjene popise del s cenami 

Obrazce za oddajo ponudbe bodo oddali ponudniki, ki jim bo naročnik priznal sposobnost po 1. fazi.  
 
Ob podpisu pogodbe izbrani ponudnik predloži naslednjo dokumentacijo: 

- Zavarovalna polica (PRILOGA 12)  
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (PRILOGA 14) 

 
V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili 
prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  
Gospodarskim subjektom, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni preko 
aplikacije e-JN, da predložijo prvo ponudbo na podlagi popisov del. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba 
za pogajanja. Predmet pogajanj je lahko ponudbena cena, končna vsebina pogodbe in tehnične 
specifikacije/rešitve, ki zadostujejo minimalnim pogojem in specifikacijam osnovnega projekta (v skladu 
s prijavo na razpis Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 
2020).  
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna skupna ponudbena cena z DDV za 
posamezni sklop, v končni ponudbi (po izvedenih pogajanjih). 
 
Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu gospodarskim subjektom, da se udeležijo 
pogajanj. Naročnik si v skladu z 11. točko 44. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da na podlagi prvih ponudb 
za posamezni sklop odda javno naročilo brez pogajanj. 
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Prijavitelj mora izpolnjevati vse v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedene pogoje. 
Če ni v tem navodilu za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev scanov 
zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne 
dokumente. Obrazci izjav so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave morajo biti 
izpolnjene predložene na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih je potrebno priložiti kot dokazilo, 
je to navedeno pri vsakem posameznem dokazilu. V kolikor glede starosti dokumenta ni navedenega 
ničesar, starost dokumenta ni pomembna, mora pa odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost 
dokumenta se šteje od datuma odpiranja prijav, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače. 
 
Na podlagi 77. člena ZJN-3 prijavitelju ni potrebno predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem 
državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. Prijavitelji 
bodo v takih primerih namesto dokazil podali izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati prijava. Podatke iz 
uradnih evidenc bo naročnik pridobil sam, in sicer na podlagi pooblastila prijavitelja. 
 
Dopustne dopolnitve prijave 
 
Naročnik sme od prijavitelja zahtevati dopolnitev njegove prijave, v kolikor ugotovi, da je prijava 
formalno nepopolna. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določil naročnik, prijave ustrezno ne bo dopolnil, bo 
naročnik tako prijavo izločil. 
 
Prijavitelj ne sme spreminjati oz. dopolnjevati svoje prijave v okviru meril ter tistega dela prijave, ki se 
veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov prijave, ki lahko ali bi 
lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na ostale prijave, ki jih je naročnik prejel v 
postopku javnega naročanja. 
 
Naročnikova pravica do sprejema vsake prijave in do zavrnitve vsake ali vseh prijav  
 
Naročnik lahko v času pred izbiro prijavitelja sprejme ali zavrne vsako prijavo ali prekliče javno naročilo 
in zavrne vse prijave, kadarkoli pred sklenitvijo pogodbe. 
 
Naročnikova pravica postopek prekiniti in razveljaviti 
 
Naročnik ima pravico postopek prekiniti in razveljaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni bilo mogoče oziroma ni mogoče pripraviti 
medsebojno primerljivih prijav in teh ne more oceniti. 
 
Naročnik ima pravico postopek prekiniti, razveljaviti ali končati, ne da bi oddal naročilo, če se v času 
javnega naročila kakorkoli spremenijo okoliščine in pogoji za oddajo naročila. 
 
Naročnikova pravica do nepovračila stroškov prijaviteljem 
 
Naročnik ni dolžan prijaviteljem povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli prijavitelji s pripravo prijave. 
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Ničnost posla zaradi korupcije 
 
Naročnik mora zavrniti prijavo, če je prijavitelj poskusil dati ali obljublja dajanja daril ali omogočanja 
privilegijev v kakršnikoli obliki, kjer se vrednost darila ali privilegija da izraziti v denarju, zaposlenemu ali 
bivšemu zaposlenemu pri naročniku, kot poskus vplivanja na postopek oddaje javnega naročila. Posel, ki 
bi nastal pod vplivom takih ravnanj, se razveljavi, ne glede na to, v kateri fazi je. 
 
Resničnost in verodostojnost prijav 
 
Prijavitelj jamči za verodostojnost podatkov, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila. Če naročnik ugotovi, da je prijavitelj dal neresnične podatke, bo tako prijavo izločil iz nadaljnje 
obravnave, prijavitelj pa bo odgovoren za morebitno nastalo škodo. 
 
Poskusi vplivanja na odločitev 
 
Vsak prijaviteljev poskus, da bi vplival na obravnavo prijav naročnika ali odločitev o izbiri, bo imel za 
posledico zavrnitev njegove prijave. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 
 
Dejanja v času visečnosti posla 
 
V času javnega naročila naročnik in prijavitelj ne smeta pričeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila 
izbiro določene prijave. V času od izbire prijave do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in prijavitelj ne 
smeta pričeti z dejanji, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 
V primeru ustavitve postopka, prijavitelj ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost komisije. 
 
Zaupnost postopka 
 
Podatki, ki jih bo potencialni prijavitelj upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene 
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek. Ti podatki 
ne bodo objavljeni na odpiranju prijav, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti 
odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
 
Obveščanje 
 
Po javnem odpiranju prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem 
naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v prijavi, ali 
preko informacijskega sistema e-JN. 
 
Obvestilo o izbiri 
Naročnik bo odločitev o priznanju sposobnosti objavil na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-
3. 
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IV. ZAHTEVE GLEDE NAROČILA 
 

a) Gospodarski subjekt ali prijavitelj 
 

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje 
sposobnosti navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Prijavitelj je 
gospodarski subjekt, ki je predložil prijavo. 
Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci, s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski 
subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega 
naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji prijavi. Gospodarski subjekt 
predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja 
pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu 
z 81. členom ZJN-3). 
Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava), ki odgovarja 
naročniku neomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Kot prijavitelj lahko na javnem naročilu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, ki je registrirana za 
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
Usposobljenost prijaviteljev se bo ugotavljala na podlagi dokazil, zahtevanih v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila.  
 
Statusne spremembe 
 
V primeru statusnih sprememb prijavitelja, bo naročnik ustreznost vsakega takega prijavitelja 
obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, prijavitelj, ki je 
pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja. 
 

1. Tuji gospodarski subjekti 
 
Tuji gospodarski subjekti so tiste pravne oziroma fizične osebe, ki imajo sedež v tujini. Izpolnjevanje 
pogojev potrdijo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca ter izpisa iz ustreznega registra, kakršen je 
sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ 
v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Gospodarski 
subjekti lahko s pomočjo spletne strani http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do poiščejo 
katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer: 

• Evidence of absence of conviction for legal persons and 

• Evidence of absence of conviction for natural persons. 
V kolikor država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če 
ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt naročniku namesto 
pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni previdena, pa z 
izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno 

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
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poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski 
subjekt. 

2. Skupna prijava 
 
Vsak gospodarski subjekt lahko nastopa s svojo lastno prijavo samo enkrat, bodisi sam ali pa kot 
gospodarski subjekt v skupni prijavi. V primeru skupne prijave mora prijavitelj priložiti akt o skupnem 
nastopu. Iz pogodbe mora biti razvidno, kdo so partnerji v skupni prijavi, kdo je vodilni partner, področje 
dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni prijavi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali 
vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni prijavi. 
Pogodba o skupnem nastopu mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani vseh partnerjev v skupni 
prijavi. Ne glede na to bodo prijavitelji odgovarjali naročniku neomejeno solidarno. 
 
V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno prijavo, mora vsak gospodarski subjekt izpolnjevati 
vse osnovne pogoje oziroma sposobnost prijavitelja ter ekonomsko finančne pogoje, kadrovsko 
tehnične pogoje pa kumulativno, skladno s pogoji iz teh navodil. 
 
Naročnik mora zavrniti vsak gospodarski subjekt, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega 
ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa 
zavrne vsak gospodarski subjekt tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena 
ZJN – 3. 
 

3. Podizvajalci 
 
V primeru, da prijavitelj nastopa s podizvajalci (v besedilu se uporablja množinska oblika besede 
podizvajalec, ne glede na število podizvajalcev, in vse določbe v zvezi s podizvajalci veljajo tudi v primeru, 
da prijavitelj nastopa samo z enim podizvajalcem), mora v prijavi navesti: 

• vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

• podatke o podizvajalcih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski 
račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev), s katerimi bo prijavitelj nastopal, 

• izpolnjen obrazec ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Vsi navedeni podatki so obvezna vsebina pogodbe o izvedbi javnega naročila. 
V prijavi mora biti navedeno, katera dela prevzema posamezni podizvajalec.  
 
Celoten pogodbeni obseg del ne sme biti oddan v podizvajanje. 
 
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne 
vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, 
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
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Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno 
v skladu z določbami ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava 
prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto prijavitelja poravna 

podizvajalčevo terjatev do prijavitelja, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 
 
Priloge za podizvajalce: 
- Podatki o podizvajalcu in njegovi udeležbi (PRILOGA 4), 
- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD, za vsakega podizvajalca posebej, 
- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (PRILOGA 5). 

 
b.) Rok izvedbe 

 
Rok za dokončanje del je določen za vsak sklop posebej. 
Končni rok izvedbe del 1. sklopa znaša 6 mesecev od uvedbe v delo. 
Končni rok izvedbe del 2. in 3. sklopa znaša 4 mesece od uvedbe v delo. 
Uvedba v delo se opravi zapisniško za izvajalce vseh sklopov hkrati. 
Dela se izvajajo v skladu s terminskim planom, ki ga izdela izvajalec 1. sklopa del ob sodelovanju izvajalcev 
2. in 3. sklopa del. Izdelan terminski plan potrdi naročnikov nadzorni organ. 
 
Pogodbena dela so dokončana, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu 
opravljenih del, in ko je s strani naročnika, izvajalca in nadzornega organa podpisan primopredajni 
zapisnik. S podpisom primopredajnega zapisnika se šteje, da so opravljena dela prevzeta s strani 
naročnika. 
 
Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo 
(vmesnih rokih ali končnem roku), je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od 
pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vključno tudi za zamudo pri odpravi napak, 
ugotovljenih na pregledu izvedenih del. Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 10 % 
(deset odstotkov) pogodbene cene (z vključenim DDV). Pogodbena kazen se obračuna kot znižanje 
realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. 
 
Izbrani prijavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenega roka v primeru višje sile ali iz razlogov na 
strani naročnika. 
 
Zimski čas in deževno obdobje ter pomanjkanje materiala se ne štejejo kot vzroki za podaljšanje rokov, 
ker morajo biti le-ti ocenjeni in zajeti v terminskem planu. 
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c) Zavarovanje 
 
Izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi 
poškodbami. Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške odpravil vse morebitne posledice, ki bi jih 
povzročil pri izvajanju del. Ob morebitnih poškodbah se sestavi zapisnik ter določi rok za sanacijo 
poškodb. 
Vse stroške za odpravo poškodb, ki bi nastale iz malomarnosti ali opustitve varnostnih ukrepov in ne 
bodo odpravljene v dogovorjenem roku po zapisniku iz prejšnjega odstavka, bo investitor odbil izvajalcu 
od pogodbenih del in plačal škodo oškodovancu. 
 
Izvajalec bo ob podpisu pogodbe naročniku predložil zavarovalno polico za pogodbena dela po pogojih 
za gradbeno zavarovanje pri pristojni zavarovalnici na področju Republike Slovenije. 
 
Izvajalec je dolžan, po veljavnem zakonu ter predpisih o varstvu pri delu, skrbeti za vse varnostne ukrepe 
na gradbišču, tako za delavce kot tudi za naprave in materiale ter za vse sodelujoče pri gradnji, in 
spoštovati načrt organizacije gradbišča. Načrt organizacije gradbišča izdela izvajalec 1. sklopa del ob 
sodelovanju izvajalcev 2. in 3. sklopa del, potrdi pa ga naročnikov nadzorni organ. 

 
d) Garancijski roki 
 

Izbrani prijavitelj bo dolžan dati naročniku garancijo za izvršena dela, in sicer: 

• Garancijski rok za izvedena dela je 5 let. 

• Garancijski rok za novo vgrajene materiale in elemente je 10 let. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem, ko so končana vsa dela, to je, ko je podpisan primopredajni zapisnik s 
strani naročnika in izvajalca. 
 

e) Finančna zavarovanja 
 

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik določa finančna zavarovanja, ki jih morajo 
prijavitelji predložiti za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti. Oblika, vrsta ter višina zavarovanj so 
določene v nadaljevanju teh navodil in v osnutku pogodbe. 
 
Vse garancije morajo biti brezpogojne in nepreklicno unovčljive na prvi poziv, ne glede na kakršenkoli 
ugovor. 
 
Garancija za resnost prijave oziroma deponiranje denarnih sredstev pri naročniku 
 
Prijavitelj mora prijavi predložiti garancijo banke ali zavarovalnice v Sloveniji za resnost prijave v višini 
5.000 EUR za vsak posamezni sklop. Garancija za resnost prijave mora biti veljavna minimalno 4 mesece 
od dneva odpiranja prijav.  
 
Bančna garancija za resnost prijave mora biti izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), 
revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. 
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Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo 
Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ter mora 
vsebovati določilo (klavzulo), da poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine 
(npr. originalne bančne garancije). 
 
Finančno zavarovanje za resnost prijave mora biti prijavi predloženo na enega od sledečih načinov: 

• kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali 

• v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje 
izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko 
izdanega finančnega zavarovanja, ali 

• v obliki scana originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Scan 
šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko 
naročnik zahteva, da mu prijavitelj naknadno na vpogled predloži originalen izvod. 

Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora dobiti zgolj dokazilo, da je zahtevano 
nepreklicno finančno zavarovanje izdano, zaradi klavzule, da poleg izjave zahtevi za izplačilo ni potrebno 
predložiti originalnega finančnega zavarovanja, pa predložitev originala naročniku, razen na njegovo 
naknadno zahtevo, ni potrebna. 
 
Prijavitelji lahko namesto garancije banke ali zavarovalnice v Sloveniji za zavarovanje resnosti prijave 
pri naročniku deponirajo denarna sredstva v višini 5.000 EUR za posamezni sklop, in sicer na račun 
številka: TRR naročnika št. SI56 0127 0695 0971 157, sklic: SI12 2010182019, odprt pri Upravi Republike 
Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica (namenska sredstva). 
Prijavitelji, ki bodo resnost prijave zavarovali z deponiranjem denarnih sredstev pri naročniku, morajo 
prijavi priložiti dokazilo o deponiranju denarnih sredstev. Prijaviteljem, ki ne bodo izbrani, bo naročnik 
deponirana denarna sredstva vrnil takoj po podpisu izvajalske pogodbe. Izbranemu prijavitelju bodo 
deponirana denarna sredstva vrnjena takoj po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Naročnik bo zavrnil prijave, ki ne bodo vsebovale garancije oziroma potrdila o deponiranju denarnih 
sredstev pri naročniku. 
 
Garancijo za resnost prijave oziroma deponirana denarna sredstva naročnik unovči: 

• če prijavitelj umakne prijavo po odpiranju prijav v času veljavnosti prijave, 

• če izbrani prijavitelj v zahtevanem času ne podpiše pogodbe, 

• če izbrani prijavitelj v zahtevanem času ne predloži garancije za dobro izvedbo del.  
 
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Prijavitelj mora v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izročiti naročniku garancijo za dobro 
izvedbo del v višini 5 % pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV, ki jo bo izdala pristojna banka ali 
zavarovalnica v Sloveniji, za vsak posamezni sklop. Izbrani prijavitelj je dolžan naročniku navedeno 
garancijo predložiti v roku 14 dni po podpisu pogodbe. Garancija mora biti veljavna še 2 meseca po 
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poteku roka za dokončanje del. Če se med trajanjem izvedbe del spremenijo roki za izvedbo, se mora 
temu ustrezno spremeniti tudi garancija oz. podaljšati njena veljavnost. 
 
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku – splošna garancija 
 
Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo naročnik sklenil pogodbo za posamezni sklop, 
mora v roku 14 dni po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti garancijo za odpravo napak, 
ki jo bo izdala pristojna banka ali zavarovalnica v Sloveniji, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z 
upoštevanim DDV sanacijskih del z veljavnostjo 5 let od datuma podpisa primopredajnega zapisnika s 
strani naročnika in izvajalca. 
 

f) Ponudbena cena  
 

Sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v drugi fazi je struktura cen (izpolnjen 
popis del in rekapitulacija del). V popisih in rekapitulaciji morajo biti podane cene vseh zahtevanih 
elementov tako, da so izpolnjene vse pozicije. Prijavitelj ne sme črtati, dopolnjevati ali kakorkoli drugače 
spreminjati specifikacije cen. 
 
Ponudnik mora oblikovati ceno po sistemu »cena na enoto« za vsa dela, ki so potrebna za izvedbo del, 
ki so predmet tega javnega naročila. Ponudbena cena mora biti izražena v evrih (EUR). V ponudbeni ceni 
morajo biti všteti tudi vsi stroški (kot npr. takse, izjave, meritve, prevozi, čiščenje, morebitne odprave 
posledic škode nastale pri izvajanju del, ipd.), popusti in rabati. 
 
Ponudba mora biti izdelana tako, da bodo vsa potrebna dela izvršena skladno s pogoji o oddaji del. 
 
V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudb ugotovil, da je kateri od ponudnikov na kakršenkoli način ali 
v kakršnikoli obliki posegal v popise del, bo ponudba takega prijavitelja izločena. 
 
Dodatno naročena dela 
 
Dodatno naročena dela se izvedejo pod pogojem, da jih je naročnik naročil in da je naročnik sodeloval 
pri pogajanjih o ceni za izvedbo dodatnih del. Dani popust k osnovni ponudbi se upošteva tudi za dodatna 
dela. Za vsa dodatno naročena dela se sklene dodatek k pogodbi. 
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V. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

Naročnik je na spletni strani https://www.enarocanje.si/ objavil: 
- ta navodila prijaviteljem; 
- dokumentacijo za pripravo prijave; 
- popise del z rekapitulacijami;  
- projekt za izvedbo (PZI). 

 
Popisi del so za prvo faze prijave informativnega značaja in se v prvi fazi prijave ne izpolnjujejo, zato 
so v .pdf obliki. 
 
Tehnične rešitve/specifikacije, ki izhajajo iz projekta za izvedbo del (PZI), so lahko predmet pogajanj 
oziroma jih lahko naročnik spremeni, če zadostijo minimalnim pogojem in specifikacijam osnovnega 
projekta (v skladu s prijavo na razpis Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 - 2020).  
 
Prijavitelji lahko zaprosijo za obrazložitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala 
javnih naročil. Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki bodo pravočasno posredovana preko Portala 
javnih naročil. 
 
Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, 
ki so bila prevzemnikom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dana v ustni obliki. Kakršnekoli 
dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve na 
zgoraj napisan način, ne obvezujejo naročnika.  
 
Naročnik opozarja prijavitelje, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, 
sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za ta postopek.  
 
Skrajni rok, do katerega še lahko prevzemnik dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva 
pojasnila preko Portala javnih naročil v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je do 
ponedeljka, dne 6.1.2020 do 10.00 ure.  
Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do srede, dne 8.1.2020 do 17.00 ure.  
 
VI. PRIPRAVA IN ODDAJA PRIJAVE 
 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane dokumente 1. faze. 
Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN, pri objavi tega javnega naročila, v 
skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti 
elektronske oddaje prijav e-JN: PRIJAVITELJI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2. 
Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu 
z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi 
na istem naslovu. 

https://www.enarocanje.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda 
s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in 
čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati 
zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, 
naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo 
prijav. Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do torka, dne 14.1.2020 do 14.00 ure. Za oddano prijavo se šteje 
prijava, ki je v informacijskem sistemu označena s statusom »ODDANO«. 
Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v 
informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v 
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 
naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava. V primeru umika prijave po poteku roka za 
oddajo prijav bo naročnik ravnal v skladu s 3. odstavkom 88. člena ZJN-3. Po preteku roka za predložitev 
prijav, prijave ne bo več mogoče oddati. 
Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično na informacijskem sistemu e-JN v torek, dne 14.1.2020 in se 
bo začelo ob 14.01 uri na spletnem naslovu. 
 
Popolnost prijav 
Osnova za izdelavo prijave je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in njene morebitne 
dopolnitve in spremembe ter odgovori na vprašanja, objavljeni na Portalu javnih naročil. 
Prijava mora biti pripravljena na obrazcih naročnika, objavljenih na spletni strani naročnika, in katere 
prijavitelj v elektronski obliki izpolni in v informacijskem sistemu »e-JN« naloži v razdelek »Drugi 
dokumenti«. 
 
Jezik prijave 
Vsi dokumenti v zvezi s prijavo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. 
 
Veljavnost prijave 
Prijave morajo biti veljavne 3 mesece od dneva odpiranja prijav. 
 
Oblika prijave 
Prijava ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
 
Stroški prijave 
Prijavitelj nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave. 
 
Ogled lokacije 
Prijavitelj lahko na lastne stroške opravi ogled lokacije in pridobi vse podatke, ki so potrebni za pripravo 
prijave. Kontakt za ogled lokacije: marijan.kaucic@jmss-mb.si oziroma 02 250 63 32. 
  

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

https://ejn.gov.si/eJN2
mailto:marijan.kaucic@jmss-mb.si
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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VII. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 

➢ RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
a) Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami 

 
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, ni 
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 
75. člena ZJN-3.  
(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 
 
DOKAZILO za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji: 
- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD; 
- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb – PRILOGA 11a (zahtevek se 

predloži za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v prijavi); 
- pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – PRILOGA 11b (pooblastilo 

se predloži za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). 
 

Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne 
obstajajo razlogi za izključitev. Navodila za pridobitev izpisa:  
https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in- 
evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-
nekaznovanosti/  
Izpis ne sme biti starejši od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu (in ne mlajši od roka za 
oddajo prijav). Izpis, ki ga predloži prijavitelj in izpis, ki ga pridobi naročnik na podlagi pooblastil, se 
štejeta kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. 
V kolikor pa gospodarski subjekt ne bo predložil izpisa iz ustreznega sodnega registra, naročnik si 
pridržuje pravico zahtevati izjavo z notarsko overjenim podpisom gospodarskega subjekta in oseb, ki so 
člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, s katerim bo izkazan neobstoj izključitvenega razloga na dan 
roka za oddajo prijav. 
 
DOKAZILO za gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji: 
- izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, 

ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri 
ima sedež gospodarski subjekt. 

  

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in-%20evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-nekaznovanosti/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in-%20evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-nekaznovanosti/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/izpis-iz-kazenske-evidence-evidence-vzgojnih-ukrepov-in-%20evidence-izbrisanih-obsodb-za-kazniva-dejanja-zoper-spolno-nedotakljivost-potrdilo-o-nekaznovanosti/
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b) Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost 
 
Gospodarski subjekt zagotavlja, da: 
- na dan oddaje prijave ali prijave v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države 

naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali 
drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; 

- ima na dan oddaje prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje prijave ali prijave. 

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 
 
DOKAZILO izpolnjen in podpisan obrazec ESPD 
 

c) Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil 
 
Gospodarski subjekt zagotavlja, da: 
- ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega 

in delovnega prava); 
- se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, 
njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni 
začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

- ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 
- se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski 

pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju 
ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma 
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije, 

(pogoje mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 
 
DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec ESPD 
 

d) Nacionalni razlogi za izključitev 
 
Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami 
Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.  
(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 
Nacionalna določba – prekršek v zvezi s plačili za delo 
Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav, ni bila 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 (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo 
vključen v izvedbo javnega naročila). 
 
DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec ESPD  
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➢ PREVERJANJE SPOSOBNOSTI PRIJAVITELJA 
 

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD in prijavnih 
obrazcev z zahtevanimi dokazili. 
Izpolnjevanje pogojev naročnik preveri pred izdajo odločitve o nadaljnjem postopku s pogajanji na način, 
da prijavitelja (po potrebi) pozove k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 47., 77. in 78. členom ZJN-3. 
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila so navodila in obrazci za vsako posamezno točko 
zahtevane vsebine prijave. Prijavitelji morajo prijavo pripraviti na obrazcih, ki so navedeni v 
dokumentaciji za pripravo prijave, in sicer tako, da obrazce izpolnijo in skenirane priložijo prijavi. 
Obrazcem, v katerih je navedena zahteva po dokazilu, se priloži zahtevano dokazilo. 
Obrazce, kjer se zahteva podpis prijavitelja ali podizvajalca oziroma zakonitega zastopnika, je potrebno 
elektronsko izpolniti in lastnoročno podpisati ter prijavi priložiti scane teh obrazcev (Prijavitelji jih v 
informacijskem sistemu e-JN naložijo v razdelek »Druge priloge«). 
 

− ESPD obrazec  
 

Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta dokumentacija v 
zvezi z oddajo javnega naročila. Prijavitelj naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni 
strani naročnika: https://www.enarocanje.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga 
natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v prijavi. Prijavitelj naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, 
da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug 
medij). 
 
(Gospodarski subjekt predloži obrazec ESPD v .pdf obliki za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje pri 
prijavi). 
 
Ustreznost 

1. Vpis v poslovni register 
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. 
(gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla, ki ga izvaja) 
 
Ekonomski in finančni položaj 

1. Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih 
računov. 

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 
 

2. Zavarovanje poklicne odgovornosti (PRILOGA 12) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Gospodarski subjekt mora imeti kot izvajalec ustrezno zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z 
opravljanjem svoje dejavnosti skladno z drugim in tretjim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17- popr.; v nadaljevanju GZ). 
(v primeru skupne prijave lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; naročnik zahteva solidarno 
odgovornost drugega subjekta - partnerja v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti) 
 

https://www.enarocanje.si/ESPD/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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Zeleno javno naročanje 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Gospodarski subjekt, ki bo želel sodelovati pri konkurenčnem postopku s pogajanji, bo moral upoštevati 
zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. Za izpolnjevanje tega pogoja mora prijavitelj izpolniti in 
podpisati Izjavo o izpolnjevanju pogojev skladno uredbo o zelenem javnem naročanju (PRILOGA 13). 
 
Tehnično – kadrovska sposobnost prijavitelja 
 

− Tehnične reference (PRILOGA 2) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Prijavitelj mora za izpolnitev pogoja o tehnični usposobljenosti izpolniti PRILOGO 2, kjer navede vsaj tri 
reference, ki se nanašajo na uspešno izvedbo energetske sanacije stavb glede na enotno klasifikacijo vrst 
objektov CC-SI: 112. 
Energetska sanacija je morala biti dokončana v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave (za 
datum dokončanja posla se šteje datum zapisniškega prevzema objekta s strani naročnika), pri treh 
različnih naročnikih. 
Kot referenca za 1. sklop (ovoj stavbe in streha, zunanje okenske police ter sanacija ploščadi) se šteje 
izvedba fasaderskih in/ali krovsko-kleparskih del, vsaka v višini 200.000 EUR brez DDV. 
Kot referenca za 2. sklop (stavbno pohištvo) se šteje izdelava in vgradnja stavbnega pohištva, vsaka v 
višini 100.000 EUR brez DDV. 
Kot referenca za 3. sklop (ogrevanje, prezračevanje in toplotna podpostaja) se šteje izvedba strojnih 
instalacij, namenjenih ogrevanju in/ali prezračevanju, vsaka v višini 50.000 EUR brez DDV. 
Prijavitelj, ki se prijavi na dva ali vse tri sklope, lahko izkazuje referenco tudi s podizvajalcem. V tem 
primeru je naknadna zamenjava podizvajalca mogoča izključno s takšnim drugim podizvajalcem, ki ima 
enakovredne reference, kot so zahtevane v javnem naročilu. V primeru naknadne zamenjave 
morebitnega podizvajalca za celotni sklop, bo naročnik preveril reference drugega podizvajalca pred 
izdajo soglasja k zamenjavi podizvajalca za celotni sklop. 
Seštevanje referenčnih poslov ni dopustno. 
Prijavitelj v PRILOGO 2 navede seznam referenc. PRILOGA 2 mora biti izpolnjena v celoti z vsemi 
zahtevanimi podatki. Naročnik bo verodostojnost navedenih referenc preverjal v fazi preverjanja prijav, 
ko bo po potrebi prijavitelje pozval k predložitvi potrjenih referenčnih izjav s strani potrjevalcev referenc. 
V primeru večstanovanjskih stavb je potrjevalec referenc upravnik v imenu etažnih lastnikov. 
Veljajo tudi lastne investicije. (v primeru skupne prijave lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v 
primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje ali storitve v delu, za 
katere se zahtevajo te zmogljivosti) 

 

− Kadrovske reference (PRILOGA 3) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Gospodarski subjekt mora za vsak sklop razpolagati z osebo, ki bo opravljala funkcijo vodje del, ki mora 
izpolnjevati pogoje za vodjo del skladno s četrtim in šestim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.): 

• izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in 
inženirsko dejavnost, ali 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507


 Navodila prijaviteljem 
 

 

 

 Stran 19/22 

 

• ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, 
ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih 
programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve 
objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri 
leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri 
Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS, ali 

• izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali 

• izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: GZS). 

Strokovna izobrazba tehnične smeri s področja graditve objektov je lahko iz strokovnega področja 
gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike. 
Oseba, ki bo opravljala funkcijo vodje del, mora izkazati, da je kot vodja del ali odgovorni vodja del v 
obdobju zadnjih 5 let vodila dela pri izvedbi vsaj ene primerljive gradnje (dela morajo biti dokončana v 
obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave, za datum dokončanja posla se šteje datum 
zapisniškega prevzema objekta s strani naročnika). Za primerljivo gradnjo se šteje posel v vrednosti, kot 
je zahtevana glede tehničnih referenc ponudnika za posamezni sklop. 
 

− Podatki o podizvajalcih in njihovi udeležbi (PRILOGA 4) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Prijavitelj, ki namerava pogodbena dela izvesti preko podizvajalcev, mora priložiti seznam podizvajalcev 
in navesti podatke o podizvajalcih (naziv, polni naslov, zakonite zastopnike, matična številka, davčna 
številka, izpolnjene izjave ESDP teh podizvajalcev), s katerimi bo nastopal, vsa dela, ki jih bodo izvedli 
podizvajalci, predmet, količina in vrednost v % teh del. Vsi navedeni podatki so obvezna vsebina pogodbe 
o izvedbi javnega naročila. 
 

− Zahteva podizvajalcev za neposredno plačilo (PRILOGA 5) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo, podpiše Zahtevo za neposredno plačilo. 
 

− Okvirni terminski plan (PRILOGA 6) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Prijavitelj priloži okvirni terminski plan napredovanja del s planom delovne sile in mehanizacije. 

 

− Izjava o izročitvi garancij (PRILOGA 7) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki.  
Prijavitelj mora priložiti izjavo, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši prijavitelj, naročniku izročil 
garancijo za dobro izvedbo del in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku: 
 

− Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (PRILOGA 8) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Izbrani ponudnik bo bančno garancijo predložil skladno z določili pogodbe - po vzorcu priloge. 
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Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
Prijavitelj mora v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izročiti naročniku garancijo za dobro 
izvedbo del, v višini 5 % pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV, ki jo bo izdala pristojna banka ali 
zavarovalnica v Sloveniji. Izbrani prijavitelj je dolžan naročniku navedeno garancijo predložiti v roku 14 
dni po podpisu pogodbe. Garancija mora biti veljavna še 2 meseca po poteku roka za dokončanje del. Če 
se med trajanjem izvedbe del spremenijo roki za izvedbo, se mora temu ustrezno spremeniti tudi 
garancija oz. podaljšati njena veljavnost. 
 

− Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (PRILOGA 9) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Izbrani ponudnik bo bančno garancijo predložil skladno z določili pogodbe - po vzorcu priloge. 
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku 
Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši in s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, mora v roku 14 dni po 
podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti garancijo za odpravo napak, in sicer v višini 5 % 
pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV z veljavnostjo 5 let od datuma podpisa primopredajnega 
zapisnika s strani naročnika in izvajalca. 
Namesto garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak lahko 
izvajalec deponira denarna sredstva pri naročniku. 
 

− Osnutek pogodbe (PRILOGA 10) 
Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je osnutek pogodbe, v katero je potrebno 
vpisati vse zahtevane podatke (razen cene) in jo s strani prijavitelja parafirati na vsaki strani ter jo 
podpisati. 
 

− Pooblastilo pravne osebe in Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega 
organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri prijavitelju ali 
podizvajalcu za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (PRILOGA 11a, 11b) 

Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži prilogo/ge v .pdf obliki. 
Izpolnjena ter fizično podpisana in žigosana priloga mora biti v prijavi priložena za vse gospodarske 
subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v prijavi (prijavitelj, sodelujoči prijavitelji v primeru skupne 
prijave, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje prijavitelj in podizvajalci). 
 
 
  



 Navodila prijaviteljem 
 

 

 

 Stran 21/22 

 

X. OSTALA DOLOČILA 
 

1. Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov. 
 
2. Gospodarski subjekt - izvajalec se zavezuje, da bo pričel z deli, ki so predmet tega javnega naročila, 
takoj po začetku veljavnosti pogodbe, skladno z določili pogodbe. 
 
3. Gospodarski subjekt - izvajalec odgovarja za svoje delo materialno in moralno ter nosi sam vso 
materialno in finančno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovno in nekvalitetno opravljenega dela. 
 
4. Gospodarski subjekt - izvajalec bo jamstva zavaroval z zavarovalnimi pogodbami in bančnimi 
garancijami oziroma garancijami zavarovalnic, nepreklicno in brezpogojno unovčljivimi na prvi poziv, 
brez možnosti kakršnegakoli ugovora. 
 
5. Gospodarski subjekt - izvajalec se obvezuje, da bo po podpisu pogodbe, vsa dela po svoji prijavi izvršil 
pravilno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, pravilniki, standardi in tehničnimi 
pogoji. Z izvajalcem, ki bo dela opravljal nekvalitetno ali sicer ne bo izpolnjeval pogojev javnega naročila 
oziroma bo kršil pogodbena določila, bo naročnik razdrl pogodbo. 
 
6. Če bo gospodarski subjekt - izvajalec zamujal z delom, bosta naročnik in njegov pooblaščenec 
zabeležila takšno ugotovitev, obračunala in zaračunala pogodbeno kazen, izvajalec pa bo obvezan 
sprejeti takojšne ukrepe za odpravo nastale zamude. Če prijavitelj - izvajalec po pisnem obvestilu ne bo 
sprejel takojšnih ukrepov za odpravo nastale zamude, bo imel naročnik pravico unovčiti garancijo za 
dobro izvedbo del ter pogodbena dela oddati drugemu izvajalcu. Vse nastale stroške nosi izvajalec. 
 
7. Med izvajanjem del mora gospodarski subjekt - izvajalec na lastne stroške ustrezno zavarovati 
gradbišče in dostope do njega pred morebitnimi poškodbami, kar mora vračunati v ceno. 
 
8. Gospodarski subjekt - izvajalec je dolžan na gradbišču voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo. 
Prijavitelj mora tekoče spremljati potek del po sprejetem planu izvajanja in v skladu z GZ, kar mora 
vračunati v svojo ceno. Dolžan je tudi pripraviti vso dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik za 
primopredajo izvedenih del. 
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XI. REVIZIJA POSTOPKA 
 
V postopku izvedbe javnega naročila je zagotovljeno pravno varstvo v okviru določil Zakona o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in 
dopolnitvami). 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu 
ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem 
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega prijavitelja iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. 
Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za 
oddajo prijav. Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj 
obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javnozasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj zahtevka za revizijo 
mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 4.000 EUR. 




