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III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL 
 
 

22. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila  
 

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).  
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki 

in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V 
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN« 

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse 
pozicije, v skladu z navodilom k PRILOGI D/1.  

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor 
vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v 
EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali 
pdf., obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.  
»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v 
del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.   

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in 
dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je 
predložen v delu »Predračun«. 

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, 
podatki v obrazcu PONUDBA, naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del 
»Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom, naloženim v razdelek »Dokumenti«, del 
»Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, tj. v obrazcu »PONUDBENI 
PREDRAČUN«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. 
 
ESPD 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi 
za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev 
oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala 

javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane 
podatke. 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v 
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del 
»ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali 
sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji 
uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 
podpisan.  
 
 
 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Ostali dokumenti 
 Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN 
naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. 

Če ponudnik v ponudi priloži nepodpisan dokument, se kljub temu šteje, da je oddan pravno 
zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan, saj z oddajo ponudbe v sistemu e-JN 
ponudnik že s tem izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo. 

 
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s 

skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku 
oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov: 
 

1.  PONUDBA 
Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec Ponudba in obrazec Ponudbeni predračun 
(specifikacija del), v skladu s pogoji iz te dokumentacije JN. 
  
Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi cenik kalkulacijskih elementov1. 
 
DOKAZILO: Izpolnjena in podpisana obrazca Ponudba in Ponudbeni predračun 
(specifikacija del) ter cenik kalkulacijskih elementov (PRILOGA D/1). 
 

2.  ESPD 
Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo 
gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in 
da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem 
naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno).  
 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2). 
 
PREDLOŽITI:  
- za ponudnika 
- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe 
- za vsakega podizvajalca 
- za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik  

 

3.  RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV (k podtočki 2)  
a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 
ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter našteta v 75. členu 
ZJN-3.  

 
1 Ponudnik mora ponudbi predložiti v nadaljevanju navedene kalkulacijske elemente, na osnovi katerih je sestavljena 
ponudba. Kalkulacijski elementi morajo vsebovati:  
- cenik delovne sile,  
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,  
- cenik prevozov,  
- cenik materiala FCO gradbišče,  
- cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,  
- cenik odvoza odpadkov.  
V kalkulacijskih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami v ponudbenem 
predračunu, ob upoštevanju ponudbenih popustov.  
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b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri 
ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne 
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni 
imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec). 

c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov 
z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena 
ZJN-3. 

d) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike 
Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve 
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi 
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

e) če se je nad ponudnikom 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. 

f) če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova 

integriteta.  

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

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

i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z 
naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne 
obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila 
(pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije. 

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

k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti 
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem 
postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi 
lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega 
naročila. 

 
 

4.  SKUPNA PONUDBA 
Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti akt o skupnem 
nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik) v skladu z 11. točko 
dokumentacije JN. 
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DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/3).  
 

5.  NEKAZNOVANOST 
 Ponudnik mora izkazati, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima 
pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu 
z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s 
katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil 
oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 
ali nadzor v njem). Če bodo na predloženem obrazcu ESPD (v Delu VI: Sklepne izjave), vse 
osebe (ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta 
vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor), s 
podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih 
pooblastil naročnik ne bo zahteval. 
 Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam (PRILOGA D/4). Tako 
predložena potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe. 
 
DOKAZILA:  
- podpisan ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi 
obsodbami«) (PRILOGA D/2) ali potrdila iz kazenske evidence, ki jih predloži ponudnik sam 
(PRILOGA D/4). 
 
PREDLOŽITI za:  
- I. Pravne osebe: 

o za ponudnika 
o za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe 
o za vsakega podizvajalca 
o za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik 

 
- II. Fizične osebe: 

o  za vse fizične osebe sodelujočih pravnih oseb (iz I. alineje), ki so članice 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki 
imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 

 

6.  FINANČNI POGOJ  
Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred 
izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON AJPES od 
SB1 do vključno SB5 SB6 SB7.  
 
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ta pogoj izkaže: 

- s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt poslovni račun, o 
neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo 
dokazila, 

- s predložitvijo potrdila o bonitetni oceni (izdelana po pravilih Basel II), izdanega s 
strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani 
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https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica. 
Bonitetna ocena mora biti enakovredna bonitetni oceni S.BON AJPES od SB1 do 
vključno SB5 SB6 SB7.  

 
Vsa zgoraj navedena potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. 
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti potrdila bank in potrdilo o 
bonitetni oceni v originalnem jeziku dokumenta in uradnem prevodu v slovenski jezik.  
 
DOKAZILO: eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni 
(PRILOGA D/5).  
 
PREDLOŽITI: 
- za ponudnika 
- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe 
 

7.  VODJA DEL 
V priloženi obrazec ponudnik vpiše vodjo del (VD), s katerim bo sodeloval pri izvedbi 
predmeta javnega naročila. 
 
VD mora izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim gradbenim zakonom (GZ-1; Ur. l. RS, št. 
199/2021 s spremembami), in je oziroma mora biti do podpisa okvirnega sporazuma vpisan 
v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS. Vsak VD mora znati govoriti in pisati v 
slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec dolžan zagotoviti ustrezno 
prevajanje (tolmačenje).  
 
DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/6. 
 

8.  REFERENČNI POGOJ 
Ponudnik mora izkazati naslednje reference: 
 
Izvajalec gradbenih del 
Ponudnik, ki bo dejansko izvajal gradbena dela, mora ponudbi priložiti pozitivna referenčna 
potrdila naročnikov, da je v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb dejansko opravil 
gradbena dela za izvedbo kabelske kanalizacije za elektroenergetske vode (električne kable) 
v višini najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Naročnik dopušča, da je v okviru navedene 
vrednosti ponudnik izvedel največ 50 % gradbenih del za TK vode, vročevode, plinovode,  
javno razsvetljavo, fekalno in meteorno kanalizacijo ali vodovod. Ponudnik lahko priloži 
potrdila več referenčnih naročnikov, tako da njihova skupna vrednost dosega zahtevano 
vrednost.  
 
Naročnik bo upošteval le reference za dela, ki so zaključena (tj. ko so izvedena in zaključena 
vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico, ter s strani naročnika potrjena končna situacija 
referenčnega objekta) in potrjena s strani naročnika (referenčno potrdilo). 
Ponudnik referenčni pogoj lahko izpolni tudi s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem. V 
primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del nastopal s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem, 
ki bosta tudi dejansko izvajala gradbena dela, morata tudi partner in/ali podizvajalec izkazati 
reference, in sicer v sorazmernem deležu del, ki jih bosta partner in/ali podizvajalec dejansko 
izvajala v tem javnem naročilu (npr. ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki bo dela izvajal v 
obsegu 30 %, zato mora podizvajalec izkazati reference v obsegu 30 % zahtevanih, tj. za 
240.000 EUR, od tega najmanj 30 % za elektroenergetske (električne kable) vode).  
 

https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica


17 

Elektro Gorenjska, d.d. 
Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic, št. JN22-005 

 

Deleži ponudnika in/ali skupnega partnerja in/ali podizvajalca se seštevajo in morajo skupaj 
doseči zahtevano vrednost iz te točke.  
 
V primeru, da skupni partner in/ali podizvajalec dejansko ne bosta izvajala gradbenih del 
(npr. skupni partner bo izstavil le finančno zavarovanje, podizvajalec bo nudil le tehnično 
opremo), zanju ni treba izkazati referenc.  
 
Če v primeru nastopa ponudnika s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem iz ponudbe ne 
bo razvidno (npr. iz akta o skupnem nastopanju, podizvajalske pogodbe ali drugega dela 
pogodbe (pri čemer podatki, navedeni v referenčnih potrdilih, ne veljajo)), kakšen obseg del 
bo izvajal posamezni udeleženec, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega 
postopka.  
 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel 
preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled 
referenčnega objekta, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do 
sprejema odločitve o izbiri.  
  
DOKAZILO: Referenčna potrdila (PRILOGA D/7). 
 

9.  TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJ 
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje tehnične in kadrovske pogoje:  

a) za material, ki ga bo sam nabavljal in vgrajeval (beton, asfalt, PE cevi2, peski, 
tamponi), mora razpolagati z ustrezno tehnično dokumentacijo, ki je naslednja:  

- izjave o lastnostih za gradbene proizvode, skladno z veljavnim Zakonom o  
gradbenih proizvodih,  

- za asfalt: certifikati, izdani s strani asfaltne baze, katera bo asfalt dobavljala, 
in sicer za asfalte, ki se vgrajujejo v občinske ceste BG6 + AB4 (grobi asfalt, 
debeline 6 cm, in fini asfalt, debeline 4 cm). Kvaliteta asfalta mora ustrezati 
tehničnim zahtevam za lokalne občinske ceste, za državne ceste naročnik ne 
zahteva certifikatov. 

- za ostali material, ki ni gradbeni proizvod: certifikati o ustreznosti ponujenih 
proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje 
skladnosti, priznan v EU, in  

- izjava proizvajalca ali ponudnika o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 
1:2010 s standardi,  

- risbe z opisi in karakteristikami za PE cevi, ki so predmet ponudbe, v 
slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane s strani ponudnika (V. poglavje) 

- izjava o skladnosti (velja za PE (DWP) cevi) v skladu z/s: 
o Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti 

(Uradni list RS, št. 17/201,1 čl. 3 in 7),  
o standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1; -2 (Ugotavljanje skladnosti – 

Dobaviteljeva izjava o skladnosti), 

- izpolnjena Preglednica 1 iz Tehnične specifikacije za PE cevi (PRILOGA D/9). 

 
2 Naročnik zahteva vgradnjo PE cevi, skladnih s tehničnimi zahtevami iz tehnične specifikacije (poglavje V te 
dokumentacije JN). 
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b) ponudnik mora biti zanesljiv, strokoven, imeti izkušnje in zaposlene, ki so sposobni 
izvesti razpisana dela, ter razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za 
izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer3:  

- za vsak sklop mora imeti na razpolago najmanj petnajst (15) operativnih 

delavcev (administrativo osebje (npr. tajnica, čistilke, računovodje idr.) se 

ne upoštevajo), od teh vsaj sedem (7) z najmanj IV. stopnjo strokovne 

izobrazbe (zidar, tesar, strojnik gradbene mehanizacije idr.),  

- na razpolago mora imeti najmanj enega (1) delavca z izobrazbo gradbeni 

tehnik ali višjo izobrazbo gradbene stroke (vodja del (VD)), ki mora imeti 

opravljen strokovni izpit po GZ-1.  

- za vsak sklop mora imeti na razpolago najmanj štiri (4) bagre, tri (3) tovorna 

vozila (od teh vsaj en kiper in eno vozilo z največjo dovoljeno maso nad 9 t), 

tri (3) vibracijske nabijače in eno (1) transportno vozilo za prevoz delavcev 

in opreme, ter 

- na razpolago mora imeti poslovno-gospodarski objekt v minimalni izmeri: 

▪ pisarna v velikosti najmanj 16 m2, 

▪ delavnica v velikosti najmanj 50 m2, 

▪ skladišče v velikosti najmanj 200 m2.  

Vsi delavci, vključno z vodjem del, morajo imeti uspešno opravljen zdravniški pregled ter 
izpit iz varstva in zdravja pri delu, vključno z zdravniškim pregledom za delo v bližini 
elektroenergetskih naprav pod napetostjo in preizkusom iz varnosti in zdravja pri delu za 
delo v bližini elektroenergetskih naprav pod napetostjo. 
 
Izbrani ponudnik bo moral pogoj iz točke b) izpolniti pred podpisom pogodbe in naročniku 
predložiti ustrezna dokazila, za kar mu bo naročnik določil ustrezni rok za predložitev dokazil.  
 
Naročnik ima pravico, da ta pogoj preveri že pred sprejemom odločitve. V primeru, da izbrani 
ponudnik tega pogoja ne bo mogel izpolniti, ima naročnik pravico, da unovči finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe.  
 
DOKAZILO: Dokumentacija v skladu z navedenim v točki a) (PRILOGA D/8a) in izjava 
ponudnika (skupaj z ustreznimi zagotovili drugih subjektov, katerih zmogljivosti ponudnik 
morebiti uporablja), na kakšen način bo zagotovil izpolnjevanje pogoja pod točko b) 
(PRILOGA D/8b). 
 

10.  TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA CEVI 
Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano Tehnično specifikacijo za cevi 
(PRILOGA D/9).  
 
DOKAZILO: Podpisana Tehnična specifikacija za cevi (PRILOGA D/9). 
 

11.  OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA 
Naročnik dokumentaciji JN prilaga osnutek okvirnega sporazuma (PRILOGA D/10), ki ga bo 
sklenil z izbranim ponudnikom. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema 

 
3 Ponudnik ta pogoj lahko izpolni z lastnimi sredstvi (npr. zaposleni delavci, stroji v lasti), najetimi sredstvi (npr. 
delavci po podjemnih pogodbah, stroji po najemnih pogodbah, leasing) ali s sklicevanjem na kapacitete tretjih. 
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vsebino osnutka. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti  
izpolnjeno prilogo osnutka okvirnega sporazuma (»Priloga – podizvajalec«). 
 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2) in, če nastopa s podizvajalcem, izpolnjena 
»Priloga – podizvajalec« osnutka okvirnega sporazuma.  
 

12.  FINANČNO ZAVAROVANJE 
Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani 
ustreznega subjekta, v skladu s 13. točko dokumentacije JN in vzorcem v PRILOGI F/1.  
 
Višina zavarovanja mora biti najmanj:  

- če se ponudnik prijavlja na:  
o en sklop: 60.000 EUR, 
o dva sklopa ali več: 120.000 EUR. 

 
DOKAZILO: Finančno zavarovanje (PRILOGA F/1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


