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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

I. SPLOŠNO 
 
1. Podatki o naročniku 
 
Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, tel: (02) 4800 900, 
fax: (02) 4800 908, e-pošta: ppm.pobrezje@amis.net matična številka: 5067928000, davčna 
številka: SI51546132.  
 
2. Vrsta postopka 
 
Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v 
nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti. 
 
3. Predmet naročila 
 
Predmet javnega naročila je Nabava novega motornega vozila – furgon. 
 
4. Sodelovanje 
 
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, 
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje teh 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. 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. Take ponudbe bodo izločene. 
 
4.1. Tuji ponudniki 
 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem 
v Republiki Sloveniji.  
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju 
pogojev iz točke 7. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 7.1.1. in 
7.1.2. in 7.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne 
zajemajo vseh primerov iz točk 7.1.1., 7.1.2. in 7.1.4. II. poglavja te dokumentacije 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.  
 
4.2. 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 v ponudbi (OBR-1) navesti 
vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, 
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ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok 
izvedbe teh del).  
 
Ponudnik mora v ponudbi:  

 Podpisane izjave teh podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (OBR 4) 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 storitve, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila.  
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila 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 takšnega javnega naročila, 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 7.1. in 
7.2. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega 
naročila.  
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca, 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 podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 
podizvajalce v podizvajalski verigi.  
 
4.3. Skupna ponudba 
 
Več ponudnikov lahko predloži skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe lahko naročnik 
od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki bo moral 
vsebovati vsaj: 

 navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega 
zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), 

 pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 
 neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 
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 področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež 
vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni 
partner v skupini, 

 način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v 
skupini, 

 določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 
 reševanje sporov med partnerji v skupini, 
 druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, 
 rok veljavnosti pravnega akta. 

 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti 
vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora 
posamično izpolnjevati pogoje iz točk 7.1., 7.2 in 7.3. II. poglavja teh navodil.  
 
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je 
menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe mogoča, vendar mora v tem primeru tudi 
novi član skupine izpolnjevati vse pogoje iz točk 7.1. in 7.2. II. poglavja teh navodil. Če je 
zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje 
poslovanja, izključitev tega člana pa bi za skupino pomenila neizpolnjevanje pogojev tega 
javnega naročila, bo naročnik v primeru, če ne bo v skupino vključen nov ponudnik, ki bi 
izpolnjeval manjkajoče pogoje, odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila. 
 
4.4. 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 
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter 
pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti 
drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali 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. 
 
5. Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v 
pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil. 
 
Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo, v zvezi z oddajo javnega naročila, oziroma v 
zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 
02.04.2019 do 12.00 ure. 
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Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil 
najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva 
posredovana pravočasno. 
 
6. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil 
dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. 
 
Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg 
in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. 
 
Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:  
 

 če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik 
pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom 
roka za prejem ponudb; 

 če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno 
spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.  

 
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se 
štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta 
dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.  
 
Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb 
zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.  
 
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo 
na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 

7. Zaupnost podatkov in postopka 
 
Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen 
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so 
zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za izvedbo in nadzor postopka 
oddaje javnega naročila; v nadaljevanju: komisija). Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi 
dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali 
drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15). Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so 
javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve in količina iz te specifikacije, cena na 
enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki 
bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli 
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis 
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osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora 
biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano 
»ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj 
navedeno. 
 
II. PONUDBA 
 
1. Jezik  
 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v 
slovenskem jeziku. 
 
Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v 
slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji  dokazila v jeziku v katerem so 
bila izdana in ustrezni slovenski  prevod. 
 
2. 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.  
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so 
navedena na posameznem obrazcu. 
 
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, 
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. 
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane (če pri svojem 
poslovanju uporablja žig)  naslednje dokumente: 

 Ponudbo (OBR-1), 
 Predračun (OBR-2) 
 Vzorec pogodbe (OBR-3), 
 Izjavo ponudnika obrazec (OBR-4), 
 

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega 
podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:  

 Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca, 
 Izjavo ponudnika (OBR-4),  
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 Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej 
točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije), 

 Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec 
zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije). 

 
V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega 
partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:  

 Ponudbo (OBR-1) – izpolnijo 1. točko obrazca, 
 Izjavo ponudnika (OBR-4),  
 Pooblastilo za podpis skupne ponudbe. 

 
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.  
 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo 
mogel preveriti, jih ne bo upošteval. 
 
3. Rok in način predložitve 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 
potrdilo: 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 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 09.04.2019 do 12.00 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. 
 
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati podpisan predračun v pdf obliki. 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen 
obrazec »Predračun« v pdf obliki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadev
aId=8226  
 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.sigen-ca.si/
http://www.halcom.si/
http://www.nlb.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8226
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8226
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4. Čas in kraj odpiranja ponudb 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09.04.2019 
in se bo začelo ob 12.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
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«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, 
ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 
»Zapisnik o odpiranju ponudb«.  
 
5. 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, 
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. 
 
6. Stroški priprave ponudbe 
 
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v 
nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh 

https://ejn.gov.si/mojejn
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stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro 
ponudnika. 
 
7. Obvezni pogoji  
 
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 Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR - 4). Če ponudnik uporablja zmogljivosti 
drugih subjektov, mora Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev vsebovati zahtevane 
informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 7.1.1. in 
7.1.2. in 7.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne 
zajemajo vseh primerov iz točk 7.1.1., 7.1.2. in 7.1.4. II. poglavja te dokumentacije 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 k predložitvi vseh dokazil ali del 
dokazil v zvezi z navedbami v Izjavi ponudnika o izpolnjevanju pogojev, predložitvi morebitnih 
potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, 
predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma k 
predložitvi vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je 
odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot 
dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točk 7.1.1., 7.1.2. in 7.1.4. II. poglavja te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Ponudnik lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točk 7.1.1., 7.1.2. in 7.1.4. II. 
poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predloži že v ponudbi. Naročnik 
si pridržuje pravico da preveri verodostojnost  predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 
 
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

 

7.1. Osnovna sposobnost ponudnika 
 
7.1.1. 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 prvem odstavku 75.člena ZJN-3  
 
Dokazilo: OBR-4. 

 
7.1.2. 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 
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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: OBR-4. 
 

7.1.3. 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: OBR-4. 
 

7.1.4. 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:  OBR-4. 
 

7.1.5  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika 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. 

 
Dokazilo:  OBR-4. 

 

7.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

 
7.2.1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 

državi članici, v kateri ima ponudniki sedež. 
 

Dokazilo: OBR-4. 
 

7.3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost 
 
7.3.1. Ponudnikovi transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. 

število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave 
tega javnega naročila. 

 
Dokazilo:  OBR-4. 
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8. Izločitev ponudbe 
 
Naročnik bo izločil: 

 ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2. in 7. II. poglavja teh 
navodil; 

 ponudbo, ki ne bo ustrezala 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 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3. in 7.1.4. točke II. poglavja 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 7.1.1. točke 7.1.5 II. poglavja 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 
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. 
 
9. Ponudbena cena 
 
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (EUR). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno. Cene 
v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. 
 
Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti 
stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano, če je ponudnik zavezanec za DDV. 
 
10. Merila 
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba. 
Najugodnejšega ponudnika bo naročnik izbral na podlagi merila najnižje cene. V primeru 
enake cene bo sprejel tisto ponudbo, ki bo prišla prej. V primeru, da sta ponudbi prispeli 
sočasno bo najugodnejšega ponudnika določil žreb. 
 
11. Podatki o lastniški strukturi 
 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati 
podatke o:  

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih 
in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 
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12. Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora veljati do 31.8.2019. 
 
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. 
 
13. Variantne ponudbe 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 
IV. PREGLED PONUDB 
 
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil glede na merilo, nato pa jih bo preveril z vidika 
ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.  
Za ponudnika, ki bo po merilu najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za 
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. 
 
V. POGODBA 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz 
OBR-3.  
 
Pogodbo je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu 
pogodbe. 
 
 
VI. PRAVNO VARSTVO 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 
60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način 
kot ga določa zakon. 
 
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži 
aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem, 
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8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih 
sredstev in iz katerega sklada. 
 
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo 
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR. 
 
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 
krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.  
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev 
ponudb. 
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno 
legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena 
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje 
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 
 
        mag. Lidija Pliberšek 
              direktorica 


