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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

 

Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS 
(Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih 

destinacijah)  
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Zaporedna številka: NMV-1/2017 

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3 
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Tel.št.: 05 66 37 580 
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Povabilo k oddaji ponudbe  

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

Predmet javnega naročila: Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v 
sredozemskih turističnih destinacijah) (Program Interreg Mediteran). Natančnejši opis del je opredeljen v 
tehnični dokumentaciji. 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), Regionalni razvojni center Koper, 
Ulica 15. maja 19, 6000 Koper (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo 
pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in sodelujejo v postopku oddaje 
javnega naročila. Podrobnosti so opredeljene v Navodilu za izdelavo ponudbe. Naročnik bo sklenil pogodbo s 
ponudnikom, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri katerem niso prisotni razlogi za izključitev 
ponudbe, in ki bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, 
registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je 
strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. 

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov. 

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna 
dokumentacija) in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.  

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: 

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj  24.4.2017 do 12.00   

Rok za predložitev ponudb 28.4.2017 do 12.00      

Odpiranje ponudb 3.5.2017 ob 10.30 

KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba: Larisa Kunst 

E-poštni naslov: larisa.kunst@rrc-kp.si 

Telefonska št: +386 5 66 37 580 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali 
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne 
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne 
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih 
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso 
pravno zavezujoča. 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: 

 osebno na naslov: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper 

 po pošti na naslov: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper 
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Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

 

1. Splošna navodila 

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v 
skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano. 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, 
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. 

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, 
izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti 
izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim 
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. 
Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.  

V ponudbi predložite: 

 1 original ponudbe 

 CD/DVD (ali USB ključek) s skenirano celotno ponudbo v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in 
izpolnjenimi obrazci (v formatu .doc) ter drugimi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki. 

V primeru razhajanj med ponudbo v pisni obliki in elektronsko verzijo ponudbe je merodajna pisna verzija. 
Dokumentacija v elektronski obliki bo omogočala naročniku hitrejšo obdelavo ponudb. 

Zavarovanje za resnost ponudbe 

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v obliki kavcijskega zavarovanja 
zavarovalnice ali bančne garancije v višini 3% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 90 dni od roka za 
oddajo ponudbe. 

2. Zakoni in predpisi 

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih 
podzakonskih predpisov: 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015) 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 
63/13 in 90/14 - ZDU-1I) 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo); 

 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter 

 vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na 
podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena 
ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na 
odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK 
in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba 
izločena iz nadaljnjega postopka. 
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Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila 
posredovati podatke o: 

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

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 
so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva. 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. 
odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča 
in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 
za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta 
začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali 
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter 
oblika 

Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. 

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na 
primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.  

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati prevod. 

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v 
slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to na stroške ponudnika zahteval in ponudniku določil 
ustrezni rok, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine 
ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne 
zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik 
ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska 
odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo 
zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi 
neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila. 

4. Skupna ponudba 

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi 
oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s 
strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere 
izhajajo sledeče informacije: 

 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za 
zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 

 obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v 
skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, 

 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi 
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
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 izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi 
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila, s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in da z 
njimi v celoti soglašajo; 

 navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega 
naročila. 

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju 
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih 
gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te 
razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni 
ponudbi.  

5. ESPD 

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) 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. 

ESPD obrazec je ustvarjen v obliki XML datoteke, ki jo gospodarski subjekt prenese na svoj računalnik. Za 
njegovo ustrezno izpolnitev gospodarski subjekti obrazec (datoteko) uvozijo na Portal javnih naročil (datoteke 
same ni mogoče odpirati). To storijo tako, da obiščejo spletno stran http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in sledijo 
navodilom. V okviru vprašanja “Kdo ste?” izberejo opcijo “Sem gospodarski subjekt”. Vmesnik samodejno odpre 
naslednje vprašanje “Kaj želite storiti?”. Gospodarski subjekti izberejo možnost “Uvoziti naročnikov ESPD”. Portal 
javnih naročil samodejno odpre nadaljnjo možnost “Naloži dokument”. Ponudniki kliknejo gumb “Izberite datoteko” 
(gumb se glede na vrsto brskalnika lahko imenuje različno, praviloma pa gre za nalaganje oziroma uvoz 
datoteke). Odpre se pogovorno okno, v okviru katerega ponudniki izberejo datoteko ESPD (ime).xml, ki se nahaja 
v mapi, kamor so jo prenesli s spleta. Ko jo izberejo (dvoklik ali označitev z enojnim klikom in potrditev s klikom na 
gumb Odpri). Nato ponudniki kliknejo na gumb “Uvozi ESPD”. Portal samodejno naloži naslednjo stran, na kateri 
pa ponudniki sledijo vsebini predpripravljenega obrazca ESPD in ga v celoti izpolnijo s svojimi podatki in odgovori 
na zastavljena vprašanja. Za podrobnejša navodila v zvezi z uporabo in izpolnjevanjem ESPD obrazca 
predlagamo, da se obrnete na upravljalca Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si/Kontakt/. 

6. Ponudba s podizvajalci 

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi 
osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 
katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, 
ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik 
v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

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

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno 
ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel 
podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite 
zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti 
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. 

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 
75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. 
odstavka 75. člena ZJN-3. 

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, pri čemer gre v tem primeru za 
instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je 
neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s to 
točko, 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 v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca 
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno 
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo 
prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi 
izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.  

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, 
odstop od izvedbe javnega naročila 

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega 
naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. 

8. Zmanjšanje obsega naročila 

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. 
Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. 

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja 
odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice 
do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. 

9. Dodatno naročilo 

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe 
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila 
potreba po novih storitvah, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim 
projektom.  

V kolikor naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil obsega mogočih dodatnih storitev in pogoje za njihovo 
oddajo, se predmetna točka šteje kot nerelevantna. 
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10. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje 
ponudb 

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3. 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali 
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti 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.  

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove 
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel 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 prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno 
preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne 
informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. 

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 tega člena 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. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika 
napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

11. Obvestilo o oddaji naročila 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh 
odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se 
šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. 

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, 
naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali 
kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede 
na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po 
predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero 
nadomesti prejšnjo.  

12. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. 
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Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom 
podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, 
da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. 

Če ponudnik po izteku roka za oddajo ponudb umakne dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko 
naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega 
ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to 
naročniku v interesu. 

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega 
naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 

a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo 
določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih 
sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe 
ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega 
sporazuma; 

b. za dodatne storitve, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno 
javno naročilo, in če zamenjava izvajalca: 

 ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti 
z obstoječimi storitvami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter 

 bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; 
c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba 

ne spreminja splošne narave javnega naročila; 
d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega 

od naslednjih razlogov: 

 nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko; 

 drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za 
zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi 
za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s 
prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb 
javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona; 

e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. 

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o 
izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev 
za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji 
denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. 
ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami. 

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te 
spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega 
člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 

 sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili 
udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je 
bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge 
udeležence; 

 sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na 
način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; 

 zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; 

 drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki. 

 

13. Zaupnost ponudbene dokumentacije 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma 
poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 
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Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za 
namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega 
javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te 
osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.  

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje 
in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi 
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem 
javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika 
označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne 
skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval 
kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in 
bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano 
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, 
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA 
SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo 
podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno 
skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne 
bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take. 

14. Način predložitve dokumentov v ponudbi 

Zaželeno je: 

 da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z 
žigom ponudnika; 

 da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu 
navede skupno število strani v ponudbi; 

 da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. 

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 
naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor 
bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih 
delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. 

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, 
razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od 
ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano 
fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje 
v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v 
nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav 
oziroma potrdil pri podpisniku le-teh. 

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je 
to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne 
izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z 
zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z 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 sedež gospodarski subjekt 

15. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti 

ponudbe se ponudba lahko zavrne. 
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Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v 
fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za 
določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo 
zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano. 

16. Pravno varstvo 

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja (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 biti obrazložen in mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen 
ZPVPJN.  

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. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se 
lahko vloži najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva: 
- objave obvestila o javnem naročilu ali 
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali 
predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali 
- prejema povabila k oddaji ponudb. 
 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 5 (pet) delovnih dni od objave 
odločitve na portalu javnih naročil. 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o 
plačilu takse v višini 1.500,00 EUR. 

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 
predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo:  

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo  

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. 

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. 
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Merila 

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne 
dokumentacije, vendar si naročnik pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.  

Izbira ponudb bo potekala s točkovanjem ponudb. Izbran bo ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.   

Upoštevali se bodo naslednji ponderji oz. merila: 

1. Najugodnejša cena do 60 točk 

2. Reference ponudnika  do 40 točk 

Ponder 1: Najugodnejša cena 

Finančno najugodnejša ponudba prejme 60 točk.  
 
Točke, ki jih dobi vsak naslednji ponudnik, se določijo po 
naslednji formuli: 
Št. točk posameznega ponudnika:  
(najnižja cena/ponujena cena) x 60 
 

Ponder 2: 

 
 
 
 
 

Reference ponudnika 
Pri istovrstnih projektih 

Kadar ima gospodarski subjekt dodatne reference na področju 

izvajanja storitve pomoči pri vodenju in vodenju istovrstnih 

projektov, in sicer, če ima v zadnjih 10 letih pred rokom za 

oddajo ponudb: 

 

- do 5 dodatnih projektov na področju mobilnosti,energetike in 

nizkoogljične družbe: 10 točk 

- več kot 5 dodatnih projektov na področju mobilnosti, energetike 

in nizkoogljične družbe: 20 točk 

- več kot 1 projekt, pri katerem je bil ponudnik vodilni partner – 

10 točk 

Op. Ponder 2: kot istovrstne storitve je mišljeno pomoč pri vodenju/vodenje v projektih Evropskega teritorialnega 
sodelovanja (ETC)  oziroma projektih sofinanciranih s sredstvi EU.   

Pogoji za priznanje usposobljenosti 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži 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, 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 pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so 
opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v 
ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, 

ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni 

ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z javnim 



                              

13 

 

naročilom določeno, izpolnjevati vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed 

podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. 

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in 
nominirani podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD 
obrazec, ki ga izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 
tiskani obliki. 
 
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem morajo ESPD obrazec 
ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben 
naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, 
preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril 
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. 
Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev 
naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter 
o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca. 
 
Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih 
dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom 
do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski 
register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt 
prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega 
naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v 
ESPD. 

 
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v 
uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3, preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki 
predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, 
če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.  

 
Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati 
javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih 
evidencah. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: 
podatke o referenčnih poslih, referenčna potrdila, dokazila o kadrih, ipd.… 

 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 
prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je 
mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z 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 sedež gospodarski subjekt. 

 

Razlogi za izključitev 

 

POGOJ 1 
Nekaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če 
ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila 
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba 

za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.  

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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DOKAZILO 

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni 
zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki ga gospodarski subjekt izpolni na 
spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 
tiskani obliki in pooblastilo za pridobitev podatkov za pravne osebe (Obrazec 1A) in 
pooblastilo za pridobitev podatkov za fizične osebe (Obrazec 1B). 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoj 

 

POGOJ 2 
Plačani davki in 

prispevki 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če 
ugotovi, da gospodarski subjekt 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 znaša 50 eurov ali 
več. Šteje se, da gospodarski subjekt 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 ali 

prijave. 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni 
zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki ga gospodarski subjekt izpolni na 
spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 
tiskani obliki. 

Partnerji v skupni 
ponudbi MORAJO izpolnjevati pogoj 

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoj 

 

POGOJ 3 
Ponudnik ni 

izločen iz 
postopkov oddaje 

javnih naročil 

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

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni 
zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki ga gospodarski subjekt izpolni na 
spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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tiskani obliki. 

Partnerji v skupni 
ponudbi MORAJO izpolnjevati pogoj 

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoj 

 

POGOJ 4 
Prekršek v zvezi s 
plačilom za delo 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 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. 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni 
zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki ga gospodarski subjekt izpolni na 
spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 
tiskani obliki. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoj 

 

Poslovna in finančna sposobnost 

 

POGOJ 1 
Sposobnost za 

opravljanje 
poklicne 

dejavnosti 

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se 

vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 
2014/24/EU. 

DOKAZILO 

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni 
zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki ga gospodarski subjekt izpolni na 
spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 
tiskani obliki. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoj 

 

POGOJ 2 

Finančna 

sposobnost 

Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in 

vsi ostali partnerji oz. podizvajalci, v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila 

niso imeli blokiranega transakcijskega oz. poslovnega računa. 

DOKAZILO 

Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in podizvajalec izpolni 

zahtevo s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca, ki ga gospodarski subjekt izpolni na 

spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in predloži podpisanega in žigosanega v 

tiskani obliki. 

Kot dokazilo v fazi preverjanja ponudbe bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P 

oziroma potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik ter vsak izmed partnerjev oz 

podizvajalec odprt bančni račun. Potrdila oz. obrazec S.BON-1 ali S.BON-1/P ne smejo biti 

starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. 

Partnerji v skupni 

ponudbi MORAJO izpolnjevati pogoj 

Podizvajalci 
MORAJO izpolnjevati pogoj 

 

Tehnična in strokovna usposobljenost 

 

POGOJ 1 
Reference 

ponudnika storitev 

Spisek referenc gospodarskega subjekta. 

Gospodarski subjekt je v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb: 

- izvedel najmanj 5 istovrstnih poslov oz. storitev (pomoč pri vodenju/vodenje 

projektov) in 

- vsaj v 1 projektu nastopal kot vodilni partner na Evropskih programih 

teritorialnega sodelovanja (ETC) in ima celovite izkušnje in tehnična znanja s 

področja takšnih mednarodnih projektov. 

 

DOKAZILO 

Gospodarski subjekt izpolni razpisni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta. 

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec se pri pregledu  ponudbe gospodarskem 
subjektu ne bodo upoštevale. 

Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega 
pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in 
gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc. 

V zvezi s preverbo izpolnjevanja predmetnega pogoja bo naročnik ravnal skladno s tretjim 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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odstavkom 47. člena ZJN-3. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

  

Podizvajalci KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

 

POGOJ 2 
Sestava projektne 

skupine 

Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena iz minimalno 4 (štirih) članov (eden 
vodja, eden finančnik, dva koordinatorja), ki bodo izvajali dela na predmetnem projektu.  

Vodja in finančnik morata skupaj izkazati izvedbo pomoči pri vodenju najmanj 5 
referenčnih projektov in izvedbo vodenja najmanj 1 projekta kot vodilni partner.  

Celotna projektna skupina mora izkazati znanje angleškega jezika (govorno in pisno). 

Člani projektne skupine morajo imeti z gospodarskim subjektom, s strani katerega so 
nominirani za izvedbo storitev v okviru tega javnega naročila, sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi oziroma mora med njimi obstajati druga ustrezna pravna podlaga, na kateri člani 
strokovne delovne skupine opravljajo storitve za gospodarski subjekt, ki nastopa v 
ponudbi. 

DOKAZILO 

Gospodarski subjekt izpolni obrazec Projektna skupina ter referenčna lista projektne 
skupine. 

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec se pri pregledu ponudbe gospodarskem subjektu 
ne bodo upoštevale. 

Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega 
pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in 
gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc. 

V zvezi s preverbo izpolnjevanja predmetnega pogoja bo naročnik ravnal skladno s tretjim 
odstavkom 47. člena ZJN-3. 

V fazi preverjanja ponudbe bo naročnik od gospodarskih subjektov zahteval potrdila s 
strani prejšnjega naročnika/vodilnega partnerja za vsako posamezno referenco na 
referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 
dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo potrjene s strani referenčnih 
naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz 
obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale. Če bo iz 
dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne 
izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in 
gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

Podizvajalci KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 
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Tehnične specifikacije 

 

Opis predmeta/postavke 1: Terminska opredelitev 
izvajanja predmeta javnega naročila. 

Predmet javnega naročila se bo izvajal od dne podpisa pogodbe z izvajalcem do izteka roka za oddajo 
zaključnega poročila o napredku projekta, ki je julij 2019. 

Opis predmeta/postavke 2: Storitve, ki se izvajajo v 
okviru predmeta javnega naročila 

  
Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah) 

pomeni pomoč pri organizaciji in koordinaciji vseh projektnih aktivnosti z namenom doseganja opredeljenih 

dosežkov, učinkov, rezultatov in ciljev. Navedeno vključuje zlasti, vendar ne izključno izvedbo naslednjih storitev:  

- Svetovanje naročniku (vodilnemu partnerju projekta) o načinu izvedbe projektnih aktivnosti.  

- Svetovanje naročniku o morebitnih načinih reševanja težav, ki bi ovirale izvedbo projekta skladno s 

prijavo.  

- Sodelovanje pri zagotavljanju učinkovite komunikacije s projektnimi partnerji in pri njihovi koordinaciji, 

zaradi skupnega in usklajenega izvajanja aktivnosti.  

- Pomoč pri opredeljevanju vlog in odgovornosti partnerjev.  

- Svetovanje pri komuniciranju z organom upravljanja in skupnim sekretariatom programa Interreg 

Mediteran.  

- Sodelovanje pri preučevanju evropskih in nacionalnih politik in zakonodaje.  

- Sodelovanje pri spremljanju realizacije projektnih vsebin skladno z navedbami v prijavnici in s časovnim 

načrtom.  

- Pomoč pri finančnem vodenju projekta. 

- Pomoč in svetovanje projektnim partnerjem pri pripravi vmesnih poročil in zaključnega poročila o izvedbi 

projektnih aktivnosti za prvostopenjsko kontrolo. Predvideno je oddajanje poročil dvakrat letno v polletnih 

intervalih. V obdobju trajanja projekta, ki je 30 mesecev, je predvidena oddaja šestih poročil.  

- Priprava poročil o napredku projekta za naročnika in zaključnega poročila o napredku projekta za organ 

upravljanja. Pomoč oz. svetovanje pri pripravi vmesnih poročil in zaključnega poročila naročnika za 

prvostopenjsko kontrolo. Predvideno je oddajanje obeh navedenih vrst poročil dvakrat letno v polletnih 

intervalih. V obdobju trajanja projekta, ki je 30 mesecev, je predvidena oddaja šestih poročil naročnika za 

prvostopenjsko kontrolo in šestih poročil o napredku projekta za Organ upravljanja.  

- Pomoč naročniku pri pripravi in izvedbi partnerskih sestankov ter sestankov upravnega odbora projekta. 

Predviden je sklic štirih partnerskih sestankov in petega, zaključnega sestanka. Upravni odbor projekta 

se bo predvidoma prav tako sestal petkrat. Pomoč naročniku pri pripravi gradiv za sestanke in 

zapisnikov.   

 

Zavarovanje za resnost ponudbe 

Višina zavarovanja: 3 % vrednosti ponudbe (zavarovano pri slovenski zavarovalnici ali bančna garancija) 

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb. 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj 

navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da 

ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in 

zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo zavrnil. 
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Vsebina ponudbene dokumentacije 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem 
in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, 
podpisana in žigosana, kjer je to označeno. 

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V 
primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv 
naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z 
zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so 
vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami. 

Obrazec Naziv Opombe 

1 PONUDBA 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

1A 
POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA 
PRIDOBITEV PODATKOV 
 

Izpolnjen in podpisan in žigosan. 

1B 
POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV 
 

Izpolnjen in podpisan. 

2 
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

3 IZJAVA O NASTOPU S PODIZVAJALCI Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

4 ESPD Obrazec 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen 
izpolnjen ESPD obrazec za vsakega 
gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru 
predmetnega postopka javnega naročanja 
(79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je 
priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko 
podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih 
naročil. 

5 REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

6 PROJEKTNA SKUPINA 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

7 REFERENČNA LISTA PROJEKTNE SKUPINE Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

8 Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe Izpolnjen, podpisan in žigosan. 
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9 
Obrazec ovojnica 

 
Izpolnjen, nalepljen na ovojnico. 

Priloga Vzorec pogodbe: Pogodba o izvedbi storitev  Parafiran, podpisan in žigosan. 
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NMV-1/2017 

Obrazec št: 1 

Ponudba 

 

Na osnovi povabila za naročilo »Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v 
sredozemskih turističnih destinacijah) - Program Interreg Mediteran« dajemo ponudbo, kot sledi: 

I. Ponudba številka: _______________ 

NAZIV PONUDNIKA:   

NASLOV PONUDNIKA:   

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): 

 samostojno 

 z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________ 

 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________ 

 

 II. Ponudbena cena 

Postavka Vrednost brez DDV DDV Vrednost z DDV 

Pomoč pri vodenju projekta 
MOBILITAS – Program 
Interreg Mediteran 

      

Skupaj       

 
V obrazcu se navede skupna cena za izvedbo vseh predvidenih nalog. 

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne 
dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa 
bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno razpisno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

V ceno so vključeni vsi stroški, potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila. 
Cene po ponudbi morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvedbe predmetnega javnega naročila. 
 
Izjavljamo, da ponudbena cena vključuje vse elemente iz katerih je sestavljena (npr. stroške dela, materialne 
stroške in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli v zvezi z realizacijo naročila ne glede na lokacijo izvajanja). Na 
zahtevo naročnika bomo predložili sestavo ponudbene cene po elementih ponudbene cene. 

 III. Rok veljavnosti ponudbe 

Ponudba velja najmanj do datuma _________. 

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudbe. Prekratka veljavnost ponudbe 
pomeni razlog za zavrnitev ponudbe. 
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 IV. Podatki o plačilu 

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik 
izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. 
Računi se izdajajo semestrsko, torej vsakih 6 mesecev. 

Izvajalec izstavi račun v roku 8 dni od zaključka posameznega šestmesečnega obdobja za storitve izvedene v 
tem obdobju. 

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 

 V. Podatki o gospodarskem subjektu 

KONTAKTNA OSEBA:   

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:   

TELEFON:   

ID ZA DDV:   

PRISTOJNI FINANČNI URAD:   

MATIČNA ŠTEVILKA:   

ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:   

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN 
POGODBE:   

RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: 

(mikro, majhna, srednja ali velika družba)   

ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. 

zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*   

ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski 

subjekt ima)*   

POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI 
NADZOR (npr. prokuristi)*   

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: 

Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki 
Sloveniji  

(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) 

  

*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci 
(Obrazec 1B). 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
 (žig in podpis) 
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NMV-1/2017 

Obrazec št: 1A 

 
 
 
 

 
POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

 
 
 

Spodaj podpisani ponudnik _______________________ (firma) in zakoniti zastopnik 

___________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Regionalni razvojni center Koper, Ulica 

15. maja 19, 6000 Koper,  da skladno z določili Zakona o javnem naročanju v okviru dane ponudbe za javno 

naročilo »Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih 

destinacijah) - Program Interreg Mediteran« za potrebe preverjanja izpolnjevanja zahtevanih pogojev od 

Ministrstva za pravosodje in ostalih organov pridobi potrdilo iz kazenske evidence in ostala potrebna potrdila. 

 

 

Podatki o pravni osebi: _____________________________________________________________ 

Polno ime podjetja: ________________________________________________________________ 

Sedež podjetja: ___________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: ____________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________ 

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________ 

 

 

Datum: _______________   Žig:    Podpis:_________________ 

 
 
 
NAVODILO: Obrazec se izpolni, žigosa in podpiše! Obrazec izpolnijo vsi udeleženi gospodarski 

subjekti, tj. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu, podizvajalci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

24 

 

 
 

Obrazec št: 1B 

NMV-1/2017 

 

 

 
 

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

 

 

________________________________________________ 
(ime in priimek, funkcija pri gospodarskem subjektu) 
 
 
pooblaščam Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper,  da skladno z določili Zakona o 
javnem naročanju v okviru dane ponudbe za javno naročilo »Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost 
skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah) - Program Interreg Mediteran« za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja zahtevanih pogojev od Ministrstva za pravosodje in ostalih organov pridobi potrdilo iz kazenske 
evidence in ostala potrebna potrdila. 

 
Podatki o pravni osebi: 

Naziv in sedež:  _________________________________  

Matična številka: _________________________________ 

Davčna številka: _________________________________ 

 
Podatki o zakonitem zastopniku so naslednji: 

EMŠO: _________________________________ 

DATUM ROJSTVA: _________________________________ 

KRAJ ROJSTVA: _________________________________ 

OBČINA ROJSTVA: _________________________________ 

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: _________________________________ 

(ulica in hišna številka) _________________________________ 

(poštna številka in pošta) _________________________________ 

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________ 

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _________________________________ 

 

 
DATUM:        PODPIS POOBLASTITELJA: 
        
 
        _______________________  
 
 
NAVODILO: Vnesti podatke o vseh osebah, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 
tudi za ponudnike v skupnem nastopu in podizvajalce. 
Obrazec se poda tudi v toliko izvodih, kot je oseb.  
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NMV-1/2017 

Obrazec št: 2 

 

Izjava gospodarskega subjekta 

 

Naziv gospodarskega subjekta: _________________ 

Sedež: ___________________ 

 

 

Ponudnik se zavezuje, da bo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika le-temu posredoval izjavo oz. 
podatke skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer 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. 

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
 (žig in podpis) 

 

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V 
primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 
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NMV-1/2017 

 

Obrazec št: 3 

 

Izjava o nastopu s podizvajalci 

 

Pri izvedbi javnega naročila »Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih 
turističnih destinacijah) (Program Interreg Mediteran)«, 

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni): 

[   ] ne nastopamo s podizvajalci 

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci: 

Podizvajalec 1 
(firma, naslov):   

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

  

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

Podizvajalec 2 
(firma, naslov):   

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

  

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

  

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v 
ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da 
ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati 
sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni 
priglasil. 

Priloga:  

- priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3) 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
(žig in podpis) 

Opomba:  
V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži. 
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NMV-1/2017 

Obrazec št: 5 

Referenčna lista gospodarskega subjekta  

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________ 

SPISEK REFERENC V ZADNJIH 10 (DESETIH) LETIH pred rokom za oddajo ponudbe 

Zap. št Naročnik/vodilni partner 
(naziv, naslov) 

Naziv projekta 

 

Vrsta reference 
(pomoč pri vodenju ali 

vodilni partner) 

Čas realizacije 
(od mesec/leto do 

mesec/leto) 

Kontaktna oseba pri naročniku 
(ime in priimek ter telefon in e-mail) 

1          

2          

3          

4          

5          

6      

7      

Kot pogoj štejejo reference v zadnjih 10 letih pred rokom za oddajo ponudb, in sicer, da je gospodarski subjekt izvedel najmanj 5 istovrstnih poslov oz. storitev (pomoč pri 
vodenju projektov) in da je vsaj v 1 projektu nastopal kot vodilni partner na Evropskih programih teritorialnega sodelovanja (ETC) in ima celovite izkušnje in tehnična znanja s 
področja takšnih mednarodnih projektov. 
Opomba: 
V primeru več referenc se obrazec fotokopira 
 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  (žig in podpis) 
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NMV-1/2017 

 

Obrazec št: 6 

 

Projektna skupina  

 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi kadri, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve: 

Zap.št. Ime in priimek Zaposlen pri Vloga pri izvedbi naročila 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 
 

Ponudnik se zavezuje, da prijavljenega kadra brez pisnega soglasja naročnika ne bo spreminjal. 

 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  (žig in podpis) 

Priloga: 

- EU CV  - EUROPASS (življenjepis) za vse člane projektne skupine 

- (na dodatno zahtevo naročnika – ne prilagati v okviru dane ponudbe, naročnik si pridržuje pravico 

zahtevati te priloge):  

 fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (npr. diploma, spričevalo, ipd.). 
 
  



                              

29 

 

NMV-1/2017 

 

Obrazec št: 7 

 

 Reference članov projektne skupine 

 

Ime in priimek člana projektne skupine: ___________________________________________ 

Vloga pri izvedbi naročila : _______________________(npr. vodja/finančnik) 

Zap. 
št 

Naročnik 
(naziv, naslov) 

Predmet 
pogodbe 

Vrsta reference 
(pomoč pri vodenju 
ali vodilni partner  

Čas realizacije 
(od mesec/leto 
do mesec/leto) 

Kontaktna oseba pri 
naročniku 

(ime in priimek ter 
telefon in e-mail) 

1          

2          

3          

4          

5      

6      

7          

Priloga: 

- (na dodatno zahtevo naročnika – ne prilagati v okviru dane ponudbe, naročnik si pridržuje pravico 

zahtevati te priloge): 

 referenčna potrdila izdana s strani referenčnih naročnikov. 

  

Opomba:  
V primeru več kadrov se obrazec ustrezno razmnoži. 

Kraj in datum: Ime in priimek (član projektne skupine): 
_____________________ 

  

(žig in podpis) 
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NMV-1/2017 

 

 

Obrazec št: 8 

 

Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe 

 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ  

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja) 

Datum:       (vpiše se datum izdaje) 

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku 

javnega naročanja) 

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja) 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega 

naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), 

katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila). 

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO 

V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v 

elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 

elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli 

podružnici garanta na območju Republike Slovenije.  

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za 

oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu) 

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma 

ponudnika v postopku javnega naročanja) 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do 

višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki 

predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj 

naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za 

plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je 

navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
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Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi 

za plačilo:  

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil 

ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali 

3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 

pogoji naročila. 

 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 

zgoraj navedenem kraju predložitve. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 

 

(Naročnik navede, ali za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, 

izdana pri MTZ pod št. 758.) 

 

 

           garant    

     (žig in podpis) 
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NMV-1/2017 

Obrazec št: 9 

 

Obrazec ovojnica 

 

  
 

odreži 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

NE ODPIRAJ – PONUDBA 

Predmet javnega naročila: 

Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS 
(Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih 
turističnih destinacijah) (Program Interreg 
Mediteran)  

POŠILJATELJ: 

______________________________ 

______________________________ 

Kontaktna oseba:________________ 

Telefon:_______________________ 

E-naslov:______________________ 

  

[  ] ponudba 

[  ] sprememba 

[  ] umik 

  

  

  

  

  

  

NASLOVNIK: 

Regionalni razvojni center Koper 

Ulica 15. maja 19 

 

6000 Koper 

 

(izpolni naročnik): 

Datum prispetja:________________ 

Ura prispetja:___________________ 

Zaporedna št. ponudbe:__________ 

Podpis: _______________________ 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------- 

odreži 
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NMV-1/2017 

Vzorec pogodbe 

 

POGODBA O IZVEDBI STORITEV  

Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih 
destinacijah) (Program Interreg Mediteran) 

 

sklenjena med 

 

NAROČNIKOM: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper 

ki ga zastopa direktor Giuliano Nemarnik 
 

Matična številka: 5868696000 
Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 28049705 
Transakcijski račun (TRR): SI5610100-0039157634 

in 

IZVAJALCEM: ___________________________________, 
ki ga zastopa ___________________________________, 

Matična številka:   
Identifikacijska številka (ID za DDV):   
Transakcijski račun (TRR):   

  

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Pomoč pri vodenju projekta MOBILITAS (Mobilnost 
skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah) (Program Interreg Mediteran)« objavljenega na portalu 
javnih naročil dne ___.___.2017 pod številko objave __________, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z 
dne ______ izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. 

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je izvajalec seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi 
in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del. 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo naloge v zvezi s pomočjo pri vodenju projekta 
MOBILITAS (Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah) (Program Interreg Mediteran) v 
skladu s specifikacijami in opredelitvijo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe in št. 
____ z dne_____, ki predstavljata sestavni del te pogodbe, v kolikor v tej pogodbi ni kaj izrecno drugače 
urejeno. 
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3. člen 

Izvajalec bo vršil prevzeta dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: 

 Ponudba številka _____________ z dne _______________; 

 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika v postopku številka __________. 
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______, (v nadaljevanju: 
dokumentacija), so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz 
dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi. 

 
 

4. člen 

Dodatnih storitev, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme opraviti brez predhodnega pisnega 
soglasja naročnika. Za dodatne storitve, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko 
naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z 
izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. 
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča obsege del na posameznih postavkah, predvsem takrat, kadar bo to 
gospodarno in v okviru določil ZJN-3. 

III. POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI 

5. člen 

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in je za celotno trajanje pogodbe 
ocenjena na: 

Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR 

Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR 

Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR 

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva ves čas izvajanja te pogodbe in obsega vse stroške potrebne za 
nemoteno izvajanje pogodbe, kot tudi potne stroške in ostale povezane stroške (npr. materialni stroški) za 
opravljanje storitev po tej pogodbi. 

Kadar izvajalec opravlja storitve izven pogodbeno dogovorjenega obsega je upravičen tudi do povračila potnih 
in ostalih povezanih stroškov z opravljanjem storitev. 

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na podlagi obvestila Organa upravljanja Dežele Provansa-Alpe-
Azurna obala o odobritvi projekta z dne 24. 11. 2016, pogodbe o sofinanciranju projekta Mobilitas med 
Organom upravljanja Deželo Provansa-Alpe-Azurna obala in vodilnim partnerjem projekta Regionalnim 
razvojnim centrom Koper z dne 31. 1. 2017, in na podlagi Partnerskega sporazuma med vodilnim partnerjem 
in projektnimi partnerji za projekt Mobilitas, z dne 10. 1. 2017.  

6. člen 

Izvajalec izda naročniku račun najkasneje 10 dni pred zaključkom posameznega projektnega poročevalskega 
obdobja za storitve izvedene v tem obdobju.  

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. 
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7. člen 

Naročnik se zaveže plačati račun najkasneje v osmih dneh od prejema računa na poslovni račun izvajalca. Za 
zamudo pri plačilu storitev je izvajalec upravičen do zaračunavanja zakonitih zamudnih obresti. 

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V 
primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu. 

IV. IZVEDBENI ROKI 

8. člen 

Posamezne storitve v okviru izvajanja te pogodbe se izvajajo v okviru ustno ali pisno dogovorjenega časovnega 
plana ter hkrati skladno s prekluzivnimi in instrukcijskimi roki, ki so postavljeni s strani tretjih oseb. 

Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za 
podaljšanje roka dokončanja. Če se naročnik s podaljšanjem roka strinja, mu pisno odobri podaljšanje roka za 
izvedbo. 

9. člen 

Predmet pogodbe se izvaja od dne podpisa pogodbe z izvajalcem do izteka roka za oddajo zaključnega poročila 
o napredku projekta, julija 2019. 

V. PODIZVAJALCI 

10. člen 

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: 

Podizvajalec 1 
(firma, naslov):  

VRSTA DEL 
(predmet, 
količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

Podizvajalec 2 
(firma, naslov):  

VRSTA DEL 
(predmet, 
količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

 

Opomba: 

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE 

11. člen 

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva 
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in 
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glavnega izvajalca.  

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval 
neposredna plačila, se šteje, da: 

 glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa 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. 

 

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plač ilo 
podizvajalcu.  

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. 
odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v 
izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 
94. člena ZJN-3. 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega 
podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko 
zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 
nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti 
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 
predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper 
izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za 
predpisano obdobje. 

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

12. člen 

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno izvedbo storitev na podlagi te pogodbe. 

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje 
oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem. 

Naročnik oz. pooblaščena oseba je v naročilu dolžna po resnici in popolno navesti vsa dejstva in okoliščine, ki bi 
lahko vplivale na vsebino, izvedbo, možnost, dopustnost ali druge pomembne okoliščine predvidenega posla. 

Za poslovno upoštevno komunikacijo med naročnikom in izvajalcem šteje samo komunikacija preko pošte na 
poslovni naslov izvajalca in elektronske pošte z navedenim naslovom oziroma kadar je primerno, izjave podane 
na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od 
naročnika oziroma izvajalca. V primeru zlorabe ali suma zlorabe elektronskega sistema je pogodbena stranka 
nemudoma dolžna obvestiti drugo stranko, v nasprotnem primeru je dolžna poravnati izvedene storitve, ki jih je 
na podlagi takšne komunikacije opravila druga stranka. 
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VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

13. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 vsa dela po tej pogodbi opravil profesionalno, kakovostno, vestno in po pravilih stroke ob 
upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora 
skrbeti, da bo storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih 
dogovorov med pogodbenima strankama; 

 storitve izvedel v pogodbeno določenih rokih; 

 naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku izvajanja storitve; 

 pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvajanju storitev; 

 ščitil interese naročnika; 

 strokovno sodeloval z odgovornim predstavnikom naročnika in pisno obveščal naročnika o 
okoliščinah, ki bi lahko vplivale na vsebinske in terminske spremembe pri izvrševanju naloge, ves 
čas trajanja pogodbenih obveznosti ter upošteval njegove pripombe; 

 varoval poslovno tajnost naročnika; 

 ves čas trajanja pogodbe storitve izvajal z zahtevanim številom kadra, ki ga je prijavil v ponudbeni 
dokumentaciji in brez pisnega dovoljenja naročnika kadra ne bo menjal; 

 na svoje stroške in v roku, ki ga določi z naročnikom, izvršil dopolnitve v prevzetem obsegu storitev, 
če se argumentirano ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo. 

 

Izvajalec naročnika opozori na pomanjkljivost posredovanih informacij, če te ne zadoščajo za kvalitetno in 
pravočasno izvedbo naročila. Izvajalec ni dolžan izvesti storitve dokler mu naročnik ne sporoči zahtevanih 
informacij ali ga obvesti, da naročilo izvede s pomanjkljivimi informacijami. 

Izvajalec mora posel opravljati v skladu z naročnikovimi navodili, ki morajo biti izdana na način, kot je predviden 
za poslovno komunikacijo. Če meni, da so naročnikova navodila nestrokovna ali zanj škodljiva, mora na to 
opozoriti na način, kot je predviden za poslovno komunikacijo. Če naročnik vztraja pri navodilih, kar mora izraziti 
na enak način, mora izvajalec navodilo izvršiti. Izvajalec navodila ni dolžan izvršiti, če bi s tem kršil kazenske 
predpise, dobre poslovne običaje ali tretjemu povzročil nezakrivljeno škodo. 

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o napredovanju izvajanja storitev na podlagi te pogodbe in bo naročnika 
opozoril v kolikor bi lahko prišlo do zamude pri izvajanju storitev po tej pogodbi. Izvajalec se zavezuje sodelovati 
z naročnikom in tretjimi osebami, ki za naročnika izvajajo druge storitve, pri izvajanju storitev po tej pogodbi. 

VIII. SKRBNIKI POGODBE 

14. člen 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________. 

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo 
storitev, dogovorjenih s to pogodbo. 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________. 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo 
izvajanje storitev po tej pogodbi. 

IX. POGODBENA KAZEN 

15. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude 
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zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od ocenjene vrednosti celotne pogodbe z DDV, vendar 
skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. 

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno storitev. 

Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik 
pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik 
uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

X. ODSTOP OD POGODBE 

16. člen 

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale 
stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 

 pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; 

 izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; 

 izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 
dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more 
vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. 

V takem primeru mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo in že narejeno gradivo. 

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

 javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

 v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 
moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 
postopku javnega naročanja; 

 zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. 
členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. 

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 

SOCIALNA KLAVZULA 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi 
javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi 
najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, 
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca 

XI. AVTORSKE PRAVICE 

17. člen 

Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelana za naročnika na podlagi te pogodbe, njegovo lastno 
avtorsko delo, prosto kakršnihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje naročnik. Izvajalec 
prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov 
tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi. 

18. člen 

Vse materialne avtorske pravice na nastalih gradivih ne glede na obliko (govorjena dela, pisana dela, 
fotografska dela, avdiovizualna dela, ipd.) preidejo v last naročniku s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. 
Prenos materialnih avtorskih pravic vključuje prenos pravice do uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni 
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obliki in uporabo primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice. 

XII. POSLOVNA SKRIVNOST 

19. člen 

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z 
njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni. 

Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala 
občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, 
člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri 
svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali 
dobrih poslovnih običajev. 

XIII. REVIZIJSKA SLED 

20. člen 

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled 
izvedbe storitev. 

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo 
oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija 
o izvedbi storitev je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve. 

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev prvostopenjski 
kontroli, Organu upravljanja, Skupnemu sekretariatu, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim 
pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev. 

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo 
posamezne aktivnosti izvajanja storitev, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. 
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših 
dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, 
obdelovanje in arhiviranje podatkov. 

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. 
Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja 
informacij. 

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

21. člen 

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali 
organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku, 

 



                              

40 

 

je pogodba nična. 

XV. REŠEVANJE SPOROV 

22. člen 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s 
pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor 
pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 

XVI. KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka. 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki. 

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja. 

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna 
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. 

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če 
naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja 
ali prisilne poravnave. 

24. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda in 
naročnik dva (2) izvoda. 

V/na ________________, dne ___________ 

Naročnik:      Izvajalec: 

 

 




