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A) OSNOVNI PODATKI 

 
1. OPIS JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe v postopku javnega naročila v skladu z 
določili te razpisne dokumentacije. Javno naročilo zajema: 
1. storitve izvedbe geodetskih del na komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas vključno z 

vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji in 
obrazcu Projektna naloga komasacija 
ter 

2. izvedbo vseh zemeljskih in gradbenih del potrebnih za izvedbo agromelioracije na 
komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas. 

 
Projektna in preostala dokumentacija s katero razpolaga naročnik v zvezi z oddajo predmetnega 
javnega naročila je dostopna na spletni strani občine www.komenda.si. 
 
Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna 
izvedenih del »ključ v roke« s fiksno ter nespremenljivo ceno, za celoten čas veljavnosti pogodbe 
Izvedena dela morajo biti skladna z veljavno zakonodajo. 
 
Predmetno javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. 

  

Najdaljši dopusten rok za dokončanje geodetskih del za izvedbo komasacije je 30.09.2019, za 
dokončanje agromelioracijskih del pa 30.10.2020. Rok za dokončanj del je bistvena sestavina tega 
javnega razpisa. Ponudniki morajo pri tem upoštevati omejitve glede dopustnosti izvajanja del, ki 
izhajajo iz veljavnih predpisov (npr. 4. odstavka 33. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, 
št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C), ki določa, da je v času gnezdenja ptic, med 1. 
marcem in 1. avgustom, prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in 
prazniti vodna zajetja). 
 
Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na voziščnih 
konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.  

 
2. VRSTA POSTOPKA 

Javno naročilo se vodi kot odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 

 

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA 

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj 
preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi 
predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni 
dolžan odgovoriti. 

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do vključno 4.1.2018. do 10:00 ure.  

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi 
predmetnega javnega naročila. 

 

4. ROK ZA PREJEM PONUDB 

15.1.2018 do 13:00 ure. 

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj 
navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. 

http://www.enarocanje.si/


 
 
 
 
 
Občina Komenda 
   

 

 
5. VLOŽIŠČE 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
 
6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB 

15.1.2018 ob 14.00 uri na lokaciji: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
 
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na 
javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za 
zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo 
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. 
 

7. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA 
ZAGOTOVLJENIH  SREDSTEV 

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in 
drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik 
z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si 
pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v 
primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo 
celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v 
nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, 
stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko 
nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.  

 
8. SOFINANCIRANJE 

Projekt se na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 
1000 Ljubljana, št. 33130-26/2016/10, z dne 16.8.2017, financira iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na 
komasacijskih območjih. 
 

9. PONUDBENA VREDNOST 
Ponudniki morajo ponudbene cene oblikovati ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov 
in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16). Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo 
oblikovane ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
(Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16) bodo zavrnjene kot nedopustne, brez možnosti dopolnitve ali 
spremembe.  
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B) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

A)  FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

1. BIANCO MENICA 
Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in 
podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo 120 dni v višini 10.000€. 
 
Način izpolnjevanja: 
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede 
na število partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za 
njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z 
zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nedopustno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, 
zavrnil ponudbo, pri kateri bo ponudnik predložil nepravilno izpolnjeno, nepodpisano, preluknjajo, 
prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico oz. nepravilno izpolnjeno ali vsebinsko 
napačno izpolnjeno pooblastilo za izpolnitev menice. V pooblastilo za izpolnitev menice morajo 
ponudniki navesti najmanj eno banko, pri kateri imajo odprt TRR. 
 

2. ZA DOBRO IZVEDBO DEL 
Ponudnik se zavezuje, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v 
desetih dneh po podpisu te pogodbe izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 
zavarovalnice kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% 
pogodbene vrednosti z DDV, unovčljivo na prvi poziv, z veljavnostjo 60 dni po ponujenem roku za 
izvedbo, za: 

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del; 

- pravočasno izvedbo del v smislu določil te pogodbe; 

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del; 

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka; 

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v delo; 

- v primeru do odstopa od pogodbe po 26. členu te pogodbe. 
 
Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 
obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji: 

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo; 

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe; 

- če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik; 

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil 
soglasja s strani naročnika; 

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali 

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo. 

- če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, 
zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati. 

 
Naročnik lahko unovči polno vrednost finančnega zavarovanja za kvaliteto izvedenih del samo v 
primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh 
ni odpravil v dogovorjenem roku. 
 

3. ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
Ponudnik se zavezuje, da bo kot jamstvo za odpravo napak pri izvedbi agromelioracijskih del v 
garancijski dobi, ki znaša 24 mesecev, ob podpisu primopredajnega zapisnika, izročil naročniku 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot zavarovanje za odpravo napak pri 
izvedbi agromelioracijskih del v garancijski dobi v višini 3% pogodbene vrednosti z DDV za izvedbo 
agromelioracijskih del, z veljavnostjo 24 mesecev. 
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B)  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV: 

1. Pogoj 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila 
ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali 
ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca ter obrazca OBR-
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom 
izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca ter obrazca OBR-
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence. 

 
2.  Pogoj 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da 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 ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca. Podizvajalec zahtevo 
izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca. 

 
3. Pogoj 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika: 
a) 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; 
b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno 

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

c) če krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, 
socialnega in delovnega prava). 
 

Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca. Podizvajalec zahtevo 
izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca. 
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4. Pogoj 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad njim 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. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca. Podizvajalec zahtevo 
izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca. 
 

 
5. Pogoj 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je uvrščen v 
evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. 
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca. Podizvajalec zahtevo 
izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca.  

 
6. Pogoj 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je poskusil 
neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi 
lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil 
zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji 
javnega naročila. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca. Podizvajalec zahtevo 
izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca.  
 

7. Pogoj 
Ponudnik izpolnjuje naslednje pogoje: 
Vpis v poslovni register, za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila;  

 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s 
podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo ESPD obrazca. Podizvajalec zahtevo 
izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« in predložitvijo ESPD obrazca.  
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C)  POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA  

1. Pogoj  
Kandidat v zadnjih 180 dneh oziroma 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih 
računov.  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Kandidat kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt 
transakcijski račun ali drugo enakovredno dokazilo in predložitvijo ESPD obrazca. Potrdilo mora biti 
izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo prijave. 
 
2. Pogoj  
Ponudnikovi povprečni splošni letni promet v letih 2014, 2015 in 2016 so znašali vsaj dvakratnik 
skupne ponujene cene v EUR z DDV.  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji 
skupaj (letni promet partnerjev se sešteva). 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja za vsakega od partnerjev predložijo računovodske 
izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, bonitetni obrazec ali drug enakovreden dokument, iz 
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja in predložitvijo ESPD obrazca. 
 
3. Pogoj 
Ponudnik mora imeti zavarovano izvajalsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega 
naročila skladno s 33. členom ZGO-1 in 4. členom ZGEOD-1. 

 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police in 
predložitvijo ESPD obrazca. 
 
 

D)  POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI 
 

1. Pogoj 
REFERENČNI POGOJ GEODETSKA DELA: 

Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog. Za izpolnjevanje navedenega 
pogoja mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno 
zaključil vsaj dva primerljiva projekta. Kot primerljiv projekt se bo štel zaključen projekt katerega 
predmet je bila izvedba geodetskih del pri komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, 
najmanj v površini 100 ha. 
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od 
partnerjev ali vsi partnerji skupaj.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba in predloži ESPD obrazec.  
Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Ponudniki lahko 
predložijo tudi kopije referenčnih potrdil.  
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2. Pogoj 
REFERENČNI POGOJ AGROMELIORACIJSKA DELA: 
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb (leta:od vključno 
leta 2012 naprej) uspešno zaključil vsaj dva po vsebini podobna posamična posla, katerih predmet 
je bila izvedba gradbenih del na cestah ali poteh in/ali izvedba zemeljskih del, pri čemer je morala 
biti skupna pogodbena vrednost najmanj 80.000,00 eur z DDV za izvedbo agromelioracijskih del.  
Kot ustrezna referenca se šteje tudi izvedba več posameznih poslov pri istem naročniku, katerih 
skupna vrednost je najmanj 80.000,00 eur z DDV v enem letu oz. 365 dneh.  

 
Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika ali izstavitve končnega obračuna 
ali iztek veljavnosti pogodbe.  
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed 
partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj 
izpolni s podizvajalcem, ki je nominiran za izvajanje predmeta javnega naročila. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik referenčni posel navede v obrazec »OBR-Ponudba« in predloži ESPD obrazec. Referenčna 
dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.  

 
3. Pogoj  
KADROVSKI POGOJ: 
A. GEODETSKA DELA 
Ponudnik mora oblikovati projektno skupino, ki bo dejansko izvajala predmetno javno naročilo in bo 
sestavljena najmanj iz naslednjih strokovnjakov: 

a) Vodja projektne skupine, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in izpolnjuje 
naslednje zahteve: 

 je vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, kot pooblaščeni inženir geodetske stroke - 
odgovorni geodet; 

 ima vsaj 10 let delovne dobe; 

 ima referenco, da je bil vodja projektne skupine in odgovorni geodet na vsaj dveh primerljivih 
projektih. Kot primerljiv projekt se bo štel zaključen projekt, pri čemer je bila vsebina projekta 
vezana na izvedbo geodetskih del pri komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, najmanj v površini 100 ha. Upoštevale se bodo reference iz obdobja zadnjih treh 
let pred rokom za oddajo ponudb.  

b) Najmanj dva člana projektne skupine, ki bosta opravljala naloge geodeta - projektanta in 
izpolnjujeta naslednje pogoje: 

 imata vsak vsaj 3 leta delovne dobe, 

 imata reference, da sta opravljala naloge geodeta - projektanta na vsaj enem primerljivem 
projektu. Kot primerljiv projekt se bo štel zaključen projekt katerega predmet je bila izvedba 
geodetskih del pri komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, najmanj v 
površini 100 ha. Upoštevale se bodo reference iz obdobja zadnjih treh let pred rokom za 
oddajo ponudb. 

 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji 
skupaj. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik podatke o zahtevanem kadru in o pripadajočih referenčnih poslih vnese v ustrezno mesto 
obrazca »OBR-Ponudba« in predloži ESPD obrazec. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani 

naročnikov referenčnih poslov. Ponudniki lahko predložijo tudi kopije referenčnih potrdil. V primeru, da 
imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov, mora ponudnik v ponudbi predložiti 
dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba). V primeru, da je za 
opravljanje funkcije to potrebno in da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko 
ponudnik zahtevo glede članstva izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da bo v primeru 
izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji. 
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B. AGROMELIORACIJSKA DELA 
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z najmanj naslednjimi kadri: 

 1 delavca s strokovno usposobljenostjo šofer 
 1 delavca s strokovno usposobljenostjo strojnik    

 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed 
partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj 
izpolni s podizvajalcem. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik podatke o imenovanem kadru naveden v pod točko SEZNAM KADROV v obrazec »OBR-
Ponudba« in predloži ESPD obrazec. 

 
 
4. Pogoj 
Ponudnik mora imeti zadostno tehnično opremljenost, da lahko zagotavlja nemoteno in kakovostno 
izvajanje storitev. Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom mehanizacije in naprav oziroma 
potrebnih sredstev za delo. Ponudnik mora razpolagati najmanj z naslednjo mehanizacijo in 
napravami: 

o rovokopač ali bager s priključki – 1 kos, 
o valjar do 700 kg – 1 kos, 
o tovorno vozilo do 12t – 1 kos, 
o specialno večnamensko delovno vozilo (npr. Unimog) ali traktor s priključki – 1 kos. 

    
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed 
partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj 
izpolni s podizvajalcem. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik podatke o mehanizaciji navede v pod točko SEZNAM MEHANIZACIJE v obrazec »OBR-
Ponudba« in predloži ESPD obrazec.   
 
5. Pogoj 
Ponudnik potrdi, da je najdaljši dopusten rok za dokončanje geodetskih del za izvedbo komasacije 
30.09.2019 in agromelioracijskih del 30.10.2020. Ponudnik k ponudbi priloži okvirni terminski plan 
izvedbe vseh del.  
 
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« ter priloži okvirni 
terminski plan. 

 
6. Pogoj 
Ponudnik potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvidenim območjem 
izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.  
 
Način izpolnjevanja:  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji 
skupaj. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. 
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7. Pogoj  
Ponudnik potrdi, da ponuja vsa razpisana dela skladno s projektno dokumentacijo in določbami 
razpisne dokumentacije.   
 
Način izpolnjevanja: 
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. 
 
Zahtevano dokazilo: 
Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni obrazec »OBR-Specifikacije«. V primeru, da ponudnik ne 
bo izpolnil cene pri posamezni postavki, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0 EUR. 

 
E)  PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE 

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih 
dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje 
postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega 
subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa 
zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden 
uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da 
bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. 

 
F) PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA 

Kandidat mora izkazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje vse navedene 
pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Za namene dokazovanja izpolnjevanja vseh zahtev in pogojev za 
ugotavljanje sposobnosti mora kandidat k ponudbi priložiti dokazila, kot so navedena pri posamezni 
zahtevi oz. pogoju. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom pozvati kandidata k 
predložitvi vseh dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu ter predložitvi drugih 
dokazil ali pojasnil v zvezi z navedbami iz prijavne dokumentacije ali k njej predloženih dokumentov ali 
listin. 

 
ESPD obrazec 
Kandidat je dolžan zagotoviti, da vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v posamezni ponudbi 
(kandidat, partner v skupni ponudbi in imenovani podizvajalci) predloži ESPD obrazec. Gospodarski 
subjekt naročnikov obrazec ESPD (»Naročnik_ESPD«, datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala 
javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane 
podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.  
 
ESPD obrazec je dostopen tudi na http://ejn.gov.si/espd. Navodila za uvoz obrazca, so na naslovu 
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf. 
 
Kandidat lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je 
bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so 
navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu s naročnikovimi zahtevami iz predmetnega 
javnega razpisa. 

 

ESPD predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in pogojev za 
ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt z izpolnitvijo in predložitvijo podpisanega ESPD poda: 
 izjavo, da zanj (ne) obstajajo razlogi za izključitev,  
 izjavo, da (ne-)izpolnjuje pogojev za sodelovanje,  
 pooblastilo na podlagi katerega je naročnik pooblaščen in upravičen pridobiti dokazila o 

izpolnjevanju zahtev in pogojev za ugotavljanje sposobnosti iz uradne evidence v enotnem 
informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o kandidatih ter njihovih prijavah in 
katerega vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila (z.i. eDosje iz devetega odstavka 77. 
člena ZJN-3), 

 izjavo, da je sposoben in bo na zahtevo naročnika in brez odlašanja predložil druga dokazila v 
zvezi z navedbami v ESPD, kot so navedena v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila. 

 
Naročnik bo v primeru nejasnosti navedb na ESPD obrazcu ali informacij, za katere se zdi, da so 
nepopolne ali napačne, kandidata skladno z določbami ZJN-3 pozval in mu omogočil, da v ustreznem 
roku dopolni, popravi ali pojasni posamezne informacije. 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
http://ejn.gov.si/espd
http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf
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C) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo prejela najvišjo skupno oceno pri merilu ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, ki predstavlja seštevek ocen pri naslednjih merilih A, B, in C: 
 
A= »Skupna ponujena cena« (največ 70 točk). Najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV 
zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, ki se izračuna po naslednji formuli:  
 

  
 

Št. točk na podlagi kriterija 
»Najnižja skupna ponujena 

cena v EUR z DDV« 

 
 

= 

najnižja skupna ponujena cena brez 
DDV 

 
 
 x    70 točk ponudnikova skupna ponujena cena 

brez DDV  
 
Ponudniki ponujeno ceno vnesejo v ustrezno mesto v obrazec Ponudba. 
 
B= »Dodatne izkušnje vodje projektne skupine in geodeta - projektanta« (skupaj največ 15 točk) 
V primeru, da ponudnik v ponudbi imenuje vodjo projektne skupine, ki ima več kot dve uspešni referenci, 
prejme za vsako dodatno ustrezno referenco velikost vsaj 100 ha 5 točk. V primeru, da ponudnik v 
ponudbi imenuje geodeta - projektanta, ki ima več kot eno uspešno referenco velikosti vsaj 100 ha, 
prejme za vsako dodatno ustrezno referenco 5 točk. 
 
C= »Dodatne reference ponudnika« (skupaj največ 15 točk) 
V primeru, da ponudnik v ponudbi prikaže več kot dve uspešni referenci, prejme za vsako dodatno 
ustrezno referenco velikosti vsaj 100 ha 5 točk. 
 
Ponudniki dodatne reference ponudnika in vodje projektne skupine in geodeta - projektanta navede v 
obrazcu OBR-Ponudba. Ponudniki za dodatne reference predloži ustrezna referenčna potrdila.  
 
V primeru, da naročnik prejme več ponudb z enakim številom točk (zaokroženo na dve decimalni mesti 
natančno), bo izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo ponujeno ceno brez DDV. 
 

D) OSTALA DOLOČILA 

1. PONUDBENA CENA 

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške potrebne za izvedbo vseh aktivnosti v obsegu in vsebini, 
kot je opredeljena s Projektno nalogo. Ponudbena cena mora vključevati celotne stroške dela za vse 
prijavljene kadre, vse potne in druge stroške kadrov, kot tudi stroške povezane z ogledom stanja na 
terenu in vse druge stroške potrebne za izvedbo aktivnosti po projektni nalogi. 
 

2. JEZIK PONUDBE 

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. 
 

3. PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE VEČ PARTNERJEV 

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora 
skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti 
opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti 
določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji 
solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali 
mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo 
pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. 

 
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od 
naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v 
kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali 
partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. 
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PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, 
obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v 
partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. 
 

4. PREDLOŽITEV PONUDBE S PODIZVAJALCI 

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za 
kandidata oz. ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja 
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
Če bo kandidat izvajal javno naročilo s podizvajalci mora v prijavi: 

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

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev,  

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so 
enaki.  
 
S strani vsakega od navedenih podizvajalcev v obrazcu »OBR-Ponudba«, ponudnik predloži izpolnjen 
in podpisan obrazec »OBR-Izjava podizvajalca«. 
 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 

 
5. VARIANTNE PONUDBE 

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. 
Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot nepravilna. 
 

6. OMEJITEV SODELOVANJA 

Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki kot partner 
nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse 
ponudbe, v katerih nastopa, razen v kolikor se pri preverjanju izkaže, da so prijave oblikovane 
neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki. 

 
7. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 

Pri pregledu in ocenjevanju prijav in ponudb lahko naročnik od kandidata oz. ponudnika zahteva 
pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne 
dokumentacije.  
 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti kandidati oz. ponudniki, 
nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da 
kandidat oz. ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali 
pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma 
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v 
skladu z določbami 89. člena ZJN-3. 
 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od kandidatov oz. 
ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval 
pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.  
 
V primeru, da kandidat oz. ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali 
pooblastil, bo naročnik prijavo oz. ponudbo zavrnil kot nedopustno. 
 
 

8. OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE 

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva 
posredovati izjavo s podatki o: 

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

 
9. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA 

ZAGOTOVLJENIH  SREDSTEV  

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in 
drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z 
oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni 
dokumentaciji.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz veljavne 
zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naroč ila 
ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih 
sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z 
zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov 
priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi 
jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.  

 
10.  PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar 
naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni 
dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali 
pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano 
navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih 
delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za 
izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni 
mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. 

 
Zahtevek za revizijo se vloži neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico 
ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za javna naročila.  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 

 o  ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 

 o  ime naročnika, 

 o  oznako javnega naročila, 

 o  predmet javnega naročila, 

 o  pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa 
s pooblaščencem, 

 o  potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-
7111290-00XXXX17, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, 
ki je podana v obliki JNXXXX/2017). 

  
 Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se 

kršitve dokazujejo. 
  

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih 
naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali 
drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v 
postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi 
katerega ponudniki oddajo ponudbe. 
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E) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE: 
 

1. »OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto; 

2. »OBR-Ponudba«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev z okvirnim terminskim planom; 

3. »OBR-Projektna naloga«, podpisan s strani vodilnega partnerja, 

4. »OBR-Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja; 

5. »Bianco menica«, podpisana s strani vodilnega partnerja; 

6. »OBR-Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev«, podpisana s strani vodilnega partnerja; 

7. »OBR-Izjava podizvajalca«, izpolnjena s strani vsakega imenovanega podizvajalca (v primeru, 
ko ponudnik nastopa s podizvajalci); 

8. OBR-Vzorec garancija za dobro izvedbo posla«, parafiran s strani vodilnega partnerja; 

9. »OBR-Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku«, parafiran s strani vodilnega 
partnerja; 

10. Izpolnjen ESPD obrazec za vodilnega partnerja, vsakega od ostalih partnerjev, podizvajalcev 
ter subjekta, na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje; 

11. »OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«, za vsako osebo ponudnika, 
partnerja in podizvajalca, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pri tej 
pravni osebi ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem; 

12. »OBR-Udeležba, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev; 

13. Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik in vsak izmed partnerjev odprt transakcijski 
račun, ali ustrezen BON-2 obrazec; 

14. Računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, bonitetni obrazec ali drug 
enakovreden dokument; 

15. Fotokopijo veljavne zavarovalne police za zavarovano izvajalske odgovornost; 

16. Dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju z imenovanim kadrom (v primeru, da 
imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od ponudnikov ali podizvajalcev), 

17. Izjava imenovanega odgovornega vodje del, da bo v primeru izbora ponudnika podal vlogo za 
vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji (samo v primeru, da je za opravljanje funkcije 
to potrebno in da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji), 

18. »OBR-Popis del«, izpolnjeni s strani vodilnega partnerja za vsak sklop za katerega ponudnik 
oddaja ponudbo; 

19. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi 
predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA); 

20. Sken celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Popisi del naj bodo 
hkrati tudi v xls formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna 
verzija ponudbe; 

21. Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne 
dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija. 

Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem 
redu. 
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