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A.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
A.01

PODATKI O NAROČILU IN PREDMET NAROČILA

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18),
naročnik Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, vabi vse zainteresirane
ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za javno naročilo
»Prometna ureditev ob OŠ Notranjski odred Cerknica« (v nadaljevanju: javno naročilo).
Naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope.
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek oddaje naročila male vrednosti.

A.02

PODATKI O NAROČNIKU

Naročnik javnega naročila je Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Kontaktna oseba: Helena Šlajnar

A.03

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba prometne ureditve ob OŠ Notranjski odred Cerknica.
Predmet javnega naročila je podrobneje razviden iz dokumentacije, ki je sestavni del te
razpisne dokumentacije.
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija ceste. Pri javnem naročilu gre za gradnjo
ceste, pri kateri se upoštevajo tudi okoljski vidiki, ki so navedeni v Uredbi o zelenem
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14
in 91/15 – ZJN-3, 51/17).

A.04

ROK IZVEDBE

Rok izvedbe: 26.6.2019 do 31.8.2019. Roka za izvedbo ne bo mogoče podaljšati.

A.05

PODATKI O PONUDNIKIH

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.
Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te
razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih
oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali
kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih
nastopa v tem sklopu. Take ponudbe bodo izločene.
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji.
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A.06

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno
potrdila: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
najkasneje do 18. 4. 2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v
informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

A.07

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 4. 2019, s
pričetkom ob 10.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek »PREDRAČUN«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem
sistemu e-JN na razpolago v razdelku »ZAPISNIK O ODPIRANJU PONUDB«.

DODATNA POJASNILA
Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega
naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 15. 4. 2019 do 12:00 ure zastaviti
vprašanje na Portalu javnih naročil:
http://www.enaročanje.si/
Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bodo
ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil do 17.4.2019, pod pogojem, da je bila
zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja,
prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane
mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Marko Rupar, župan
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B.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB
B.01

SPOLOŠNI DEL

B.01.1. PRAVNA PODLAGA
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in
podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja
področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročanja.

B.01.2. SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem
nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- navedba 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,
- obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom
in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti
soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke B.02.6.. Izpolnjevanje ostalih
naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno
drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.
Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo,
menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov
skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov
skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal
pogodbo o izvedbi javnega naročila.

B.01.3. PONUDBA S PODIZVAJALCI
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu Napaka! Vira
sklicevanja ni bilo mogoče najti. navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite

zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina,
vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).
Ponudnik mora v ponudbi:
- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali drugo lastno
izjavo ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik 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 ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga
je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da
mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali
storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti
o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati
informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj
ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke B.02.6
Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi
javnega naročila.
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. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za naslednje situacije, pri čemer se smiselno uporabljajo
določbe te točke, in sicer za:
- javna naročila blaga,
- podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski
verigi.

B.01.4. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih
subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z
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izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev
podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi
zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se
zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora
naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil
teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti
ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje
obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje
pogojev.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in
finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

B.01.5. USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB
IN ODSTOP OD IZVEDBE
Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega
naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo
začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil
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. Naročnik lahko spremeni odločitev o
oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve
odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna
z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo
odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve
nove odločitve.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o
izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da
predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se
pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih
odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

B.01.6. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik,
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval,
Stran 8 od 23

da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva
ne more 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 ponudbe, je mogoče
objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil,
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil.
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:
- 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 89.
člena ZJN-3, 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. Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

B.01.7. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika
o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na
portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o
izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da
predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se
pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih
odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Stran 9 od 23

B.01.8. SKLENITEV POGODBE
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za Prometna ureditev ob OŠ
Notranjski odred Cerknica.
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal
v roku 8 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik
od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode zaradi takšnega ravnanja
izbranega ponudnika.
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, da ali bo izbrani ponudnik
predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l.
RS, št. 69/11 – UPB2; v nadaljevanju ZIntP) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika,
pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe
s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o
navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

B.01.9. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA
Naročnik ne bo razkril 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 bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
Podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količine iz te specifikacije, cena
na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki
so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, ne morejo biti tajni.
Vsi osebni podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova morebitna obdelava bo izvedena
skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in bo
potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila, skladno z ZJN-3.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo
za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene
v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka. Kot poslovno
skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi.
Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni
dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovno skrivnost« oziroma za katere
bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. L. RS, št. 65/09-UPB, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 55/15, 15/17) izdan in priložen poseben sklep.
Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno
označevanje ni možno.
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B.01.10. REVIZIJA POSTOPKA

1.

Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih
navedb iz ponudbe ponudnika , kateremu se je odločil javno naročilo oddati.

2.

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v
postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno
listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) podal predlog za uvedbo
postopka o prekršku iz 5.točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112.člena
ZJN-3).

3.

Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na
Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih
naročil.

4.

Zahtevo za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov,
ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če
zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (ZPVPJN) (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I in 60/17)
ne določa drugače.

5.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15.člena Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži pri
naročniku. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25.člen ZPVPJN.

6.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR,
če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, če je predmet naročila storitev in se javno naročilo oddaja po
postopku oddaje naročila male vrednosti.

7.

Kadar se zahtevek nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša
taksa 2% od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za
sklop ali javno naročilo, v primeru javnega naročanja na področju obrambe in varnosti
pa 2% od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar
ne manj kot 500€ in ne več kot 25.000€.

8.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se
lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor
najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z
njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka
za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem
ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži
v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.Takso v višini 2.000 eurov
mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110
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0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija,
SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije
javnega naročanja.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS.
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave
javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila
krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če
naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z
zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti
zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom , overjenim s kvalificiranim
potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu
za finance.

B.01.11. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila
izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik
in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati
ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati
postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali
na nepristranost revizijske komisije.
Vsakršno lobiranje v postopku oddaje javnega naročila je prepovedano.

B.02

OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH
MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik
uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v
zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije uvozi na spletni strani http://ejn.gov.si/espd, ga izpolni in natisnjenega podpiše
ter ga priloži ponudbi.
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Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk B.02.6
Razlogi za izključitev, B.02.7 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, B.02.8
Ekonomski in finančni položaj in B.02.9 Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske
sposobnosti in obvezna dokazila te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti
ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik
da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa
lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v
državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost izjav v ESPD.
Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi
fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo,
ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo
ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno
pravno relevantno stanje.
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v
postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih
dokumentov ter izpolnjenimi obrazci.

B.02.1. PONUDBA
Ponudnik mora pripraviti ponudbo
dokumentacije.

v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

B.02.2. PODATKI O PONUJENEM PREDMETU
Ponudniki lahko za obrazcem Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. Napaka! Vira
sklicevanja ni bilo mogoče najti. priložijo certifikate, dokazila, potrdila, tehnične kataloge ali
drugo dokumentacijo. V kolikor je priložen katalog, v katerem je več istovrstnih izdelkov ali
dodatkov k posameznih izdelkom, mora biti jasno označeno, kateri od njih je ponujen.

B.02.3. PODATKI O PONUDNIKU
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. Napaka! Vira sklicevanja ni bilo
mogoče najti. Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.).

B.02.4. SESTAVINE PONUDBE, V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA
Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega
naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju
zahtev iz točke B.01.2 Skupna ponudba).
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V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih
dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem
nastopu posebej naslednje dokumente:
- C.03 PODATKI O PONUDNIKU
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točk B.02.6 Razlogi za izključitev, B.02.7
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, B.02.8 Ekonomski in finančni
položaj in B.02.9 Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti in
obvezna dokazila te razpisne dokumentacije, v kolikor izpolnjevanje ni razvidno
iz obrazca ESPD
Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po
pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi
izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.

B.02.5. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
Ponudniki morajo priložiti izpolnjen obrazec, v katerem jasno označijo, ali nastopajo s
podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti podatke o
podizvajalcu.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin
predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke B.02.6 Razlogi za izključitev te
razpisne dokumentacije, v kolikor izpolnjevanje ni razvidno iz obrazca ESPD
- podatke o podizvajalcu
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če
podizvajalec zahteva neposredno plačilo

B.02.6. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
Ponudnik mora izpolnjevati vse, v tej točki navedene pogoje.
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati
predmetno naročilo zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja
razlogov za izključitev iz teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v
kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav.
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam.
Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku
le-teh.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti
zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež in ne izdaja takšnih
dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ni predvidena pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim
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ali upravnim organom, notarjem ali pred poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te
osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Pogoj 1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika,
če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je
drugače seznanjen, da je bila ponudniku 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
Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3
DOKAZILO: ESPD
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika,
če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da
ponudnik 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 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO: ESPD

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan,
ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
DOKAZILO: ESPD

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, 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.
DOKAZILO: ESPD

-
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Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski
subjekt:
če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in
prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če
so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s

-

-

-

-

-

predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt
zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova
integriteta;
če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
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;
če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega
naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi
česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe
ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
če je gospodarski subjekt 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. ZJN-3;
če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika
ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno
prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti
zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi,
izboru ali oddaji javnega naročila.
DOKAZILO: ESPD

B.02.7. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
Pogoj 2. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih
registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti
gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da
lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za
katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju
oziroma članstvu.
DOKAZILO: ESPD

B.02.8. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ
Pogoj 3. Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb, vključno z dnevom
oddaje ponudb, ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
DOKAZILO: ESPD
Pogoj mora izpolnjevati vsak ponudnik in podizvajalec.
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Pogoj 4. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh
predhodnih postopkih javnega naročanja.
DOKAZILO: ESPD
Pogoj mora izpolniti vsak ponudnik.

B.02.9. POGOJI ZA DOKAZOVANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI IN
OBVEZNA DOKAZILA
Pogoj 5. PONUDNIK
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb
izvedel vsaj 1 projekt novogradnje ali rekonstrukcije objekta prometne
infrastrukture v minimalnem znesku 200.000,00€ brez DDV.

Naročnik bo kot ustrezne priznal reference:
- pri katerih so bila dela izvedena pravočasno,
- pri katerih bodo naročniki potrdili, da so bila vsa dela ustrezala zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
DOKAZILO: ESPD

VODJA DEL
Ponudnik mora izkazati, da njegov vodja del izpolnjuje šesti odstavek 14. člena
Gradbenega zakona ( Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17) in je v zadnjih 5 letih pred
rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj 1 projekt novogradnje ali rekonstrukcije
objekta prometne infrastrukture v minimalnem znesku 200.000,00€ brez DDV.

Naročnik bo kot ustrezne priznal reference:
- pri katerih so bila dela izvedena pravočasno,
- pri katerih bodo naročniki potrdili, da so bila vsa dela ustrezala zahtevam iz
razpisne dokumentacije.
DOKAZILO: ESPD
Ponudnik mora navesti in predložiti dokazila za vodjo del, ki bo dejansko
izvajal dela na gradbišču.
Vodja del mora izpolnjevati zahteve in pogoje, v skladu z Gradbenim zakonom.
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Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo
na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za
katera prilagajo reference.
Naročnik si pridržuje pravico pri referenčnem naročniku preveriti kvaliteto
opravljenega posla, ki ga ponudnik navede kot referenčnega. V kolikor
referenčni naročnik ne potrdi kvalitetne izvedbe, se referenca ne upošteva.
Ponudnik mora ob oddaji ponudbe obvezno priložiti seznam referenc
ponudnika.
B.02.10. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA
Pogoj 6. Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati in žigosati vsako stran, s čimer
potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
DOKAZILO: Izpolnjen, parafiran in podpisan vzorec pogodbe.

B.03

DOPUSTNOST PONUDBE

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

B.04

IZLOČITEV PONUDBE

Naročnik bo izločil:
- nepravočasne ponudbe;
- nedopustne ponudbe;
- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže,
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk B.02.6 Razlogi za izključitev, B.02.7 Sposobnost za
opravljanje poklicne dejavnosti, B.02.8 Ekonomski in finančni položaj in B.02.9 Pogoji za
dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti in obvezna dokazila te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se
izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali
neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke B.02.6 Razlogi za izključitev te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih
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ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za
ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v
Republiki Sloveniji.

B.05

JEZIK IN OBLIKA PONUDBE

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo
morajo biti v slovenskem jeziku.
B.06

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka
veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.
V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe
za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki
ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne
bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače
spreminja ponudbo.

B.07

CENA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in
morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s
predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno
ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja
pogodbe.
Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja
predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo
dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, 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. V
enotni ponudbeni ceni mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot
so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške
(denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela, ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi
predmeta javnega naročila.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno
opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja
gradbišča, vključeno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov
(sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v
zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
- stroške odvoza odpadnega materiala (izkopov in gradbenih odpadkov) na
ustrezno deponijo;
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-

-

-

stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter
zaščitnih ograj, ipd.;
stroške organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del
(zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.)
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega
transporta na gradbišču;
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške
vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na
gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega
dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi,
izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku;
stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih
mora izvajalec obvezno upoštevati;
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene
materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za
uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni
v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;
morebitni ne našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni
stroški vključeni v ponudbeno ceno.
PONUDBENI PREDRAČUN
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen
obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na
javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« v pdf in xls oziroma xlsx pa naloži v
razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna
(rekapitulaciji) – naloženem v razdelku »Predračun« in celotnim Predračunom –
naloženim v razdelku »Drugi dokumenti« kot veljavni štejejo podatki v celotnem
predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti kalkulativne elemente in sicer:
- cenik delovne sile
- cenik mehanizacije
- cenik transportov
- cenik materiala FCO gradbišče.
Ponudnik mora v predračunu ponuditi vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so
del razpisne dokumentacije.
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Ponudnik izpolni vse postavke v predračunu in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor
ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja
in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik vpiše ceno 0 €, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake,
bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

B.08

NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve 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
ali stroške v ponudbi.
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je 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 je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s
prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni,
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le,
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-31, jo bo naročnik zavrnil.
B.09

PLAČILNI POGOJI

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je
30 dan od datuma prejema e -računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s
situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži
v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so
enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (e-račun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni
prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
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V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3.odstavkom 94. člena
ZJN-3, zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega
izvajalca računi oz.situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

B.10

FINANČNA ZAVAROVANJA

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo posla ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici – predloži izvajalec po podpisu pogodbe; Pogodba o izvedbi
javnega naročila postane veljavna, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: 30 dni po roku za izvedbo del
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom izjave potrjuje, da bo
naročniku izročil ustrezno zavarovanje.
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno
zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu zavarovanja iz razpisne
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov kot jih je določil
naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za
reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu
z določili pogodbe
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v
skladu z določili pogodbe
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v
skladu z določili pogodbe
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, kio
izhajajo iz določil pogodbe.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku ali ustrezno
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici – predloži izvajalec najkasneje ob dokončnem
prevzemu.
Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: 3 leta od prevzema
Zahtevanje dokazil: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom izjave potrjuje, da bo
naročniku izročil ustrezno zavarovanje.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani
ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, opredeljen v pogodbi.
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B.11

VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso dovoljene in ne bodo upoštevane.

B.12

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika bo najnižja cena del.
V kolikor bosta dva ali več ponudnikov s popolno ponudbo ponudili enako ceno, se bo
najugodnejšega izbralo z žrebom.

B.13

NAVEDBA ZAVAJUJOČIH PODATKOV

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v primeru,
če se bo pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil
neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z Zakonom o
javnem naročanju.
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