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I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

1. NAROČNIK 

To naročilo izvaja Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (v 

nadaljevanju: naročnik). Kontaktna oseba naročnika: Martina Gabrijel 

Telefon: 01/750-29-60. 

Fax: 01/750-29-50. 

Elektronski naslov: martina.gabrijel@kpv.si 

Naslov spletne strani: www.kpv.si 
 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne doku-

mentacije. 

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja kandidira vsaka pravna oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

 

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni 

ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene. 

 

Tuji ponudniki 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki 

Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogo-

jev iz 9. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj 

sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz 9. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko 

ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko 

ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred 

pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik 

sedež. 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet: Predmet javnega naročila je servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil za 2 letno 
obdobje.  
 
Javno naročilo je razdeljeno na sklope, in sicer: 
 
SKLOP 1: Vzdrževanje tovornih vozil 
SKLOP 2: Vzdrževanje osebnih in lahkih tovornih vozil 
SKLOP 3: Vzdrževanje gradbenih strojev in traktorjev 
SKLOP 4: Avtoelektričarska dela na terenu 
SKLOP 5: Vzdrževanje dvigal in kontejnerskih nakladalnikov 
SKLOP 6: Vzdrževanje nadgradenj smetarskih vozil 
SKLOP 7: Avtovleka tovornih in osebnih vozil 
SKLOP 8: Premontaža in centriranje gum na osebnih in tovornih vozilih ter gradbenih strojev 
 

 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna opisa javnega naročila in iz tehničnih specifikacij vozil, ki so 

sestavni del te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Opis del je razviden 

iz ponudbenega predračuna. Količine v ponudbenem predračunu so informativne. 

 
Predmet javnega naročila so stalna vzdrževalna dela na vozilih in opremi, ki jih naročnik po obsegu in 
časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste del po predračunu so okvirne. Prevzemnik in naročnik se 
izrecno dogovorita, da bo naročnik naročal vzdrževalna dela na vozilih in opremi, ki jih bo dejansko 
potreboval.   
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Ponudba mora biti v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tehničnimi 

zahtevami, ki so navedene v specifikacijah. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.  

 

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop. Ponudnik v obrazcu ESPD navede, za kateri sklop se 

prijavlja, ravno tako to označi tudi v obrazcu št. 1. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se 

ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene. 

 

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v teh navodilih. 

Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za 

pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.  

 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo 

sklenil pogodbo za posamezen sklop.  

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v 

skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elek-

tronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne 

dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 

 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Obrazec št. 3/i, 
SKUPNI PREDRAČUN-REKAPITULACIJA« 
Obrazec predračuna za posamezni sklop pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med 
podatki v obrazu Skupni predračuna-rekapitulaciji- naloženim v razdelek »Predračun«, in predračunom za 
posamezni sklop - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v predračunu za 
posamezni sklop, naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.   
 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navo-

dili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem 

naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda 

s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 

oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati 

zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, 

naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo 

ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si naj-
kasneje do roka objavljenega na Portalu javnih naročila. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v 

informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 
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Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacij-

skem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-

JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v 

tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji pove-

zavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24241 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN. Dan in ura odpiranja bo objavljen 

na Portalu javnih naročil ter na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.  

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 

dostop do .pdf dokumentov.  

6. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki 

urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je 

predmet javnega naročila. 

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMEN-
TACIJO 

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletni strani naročnika na naslovu www.kpv.si 
 

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. 

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 

izključno preko portala javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 

naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka objav-

ljenega na Portalu javnih naročil.  

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne 

bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spre-

membe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni 

dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi 

vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 

 

8. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA  
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Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo oseb-

nih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skriv-

nost. 

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu 

Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 

57/12, 44/13 - odl. US in 82/13) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upošte-

vati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 

51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 19/14, 50/14 in 19/15 - odl. US). 

 

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napiše 

»POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je 

poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici 

ob desnem robu pa mora biti napisano »POSLOVNA SKRIVNOST«. 

 

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot 

poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika 

pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako 

napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče 

poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne. 

 

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti  specifikacija ponujenega blaga, cena na enoto, vrednost posa-

mezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo 

označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost, naročnik skladno 

z določili zakona te oznake ne bo upošteval. 

 

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

9.1.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti ESPD in vsa ostala dokazila kot so navedena 

za vsakim zahtevanim pogojem. V primeru, da ponudnik prijavi podizvajalca, je potrebno predložiti tudi do-

kazila za podizvajalca.  

 

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila 

ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od ponudnika lahko 

zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih potrebnih 

pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslo-

vih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb. 

 

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente določeno drugače, zadošča predložitev kopij zahtevanih 

dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.  

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.2 teh navodil predloži 

tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le- 

teh.  

 

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi so del dokumentacije za oddajo javnega naročila. 

Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati 
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od predloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne in podpisane s strani ponudnika z neizbrisljivo 

pisavo. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Ponudniki lahko predložijo obrazce tudi v 

kopiji (scan), vendar si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev obrazcev v originalu.  

 

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le- teh. 

 

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumen-

tov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z 

zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene 

osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.  

 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki Skupna ponudba in Ponudba 

s podizvajalci. 

9.1.2 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni 

bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz prejšnjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim 

odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže 

svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.  

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc 
 
Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, 

od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev poo-

blastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odloča-

nje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse 

osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z 

osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naroč-

nika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. 

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zad-

nje stanje. 

 

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne ne-

davčne 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, oziroma vrednost neplačanih zapadlih 

obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti 

na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 

za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
 

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodar-

skih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
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4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni 

organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh 

kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega 

prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je 

bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v 

postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za 

subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 

9.1.3 POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAV-
NOSTI 

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri 

ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za dejavnost, ki jo v ponudbi prevzema. Seznam poklicnih 

ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. 

9.1.4 POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA 

1. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila, ni imel blokiranih poslovnih računov. 

 

DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja. 
Ponudnik je dolžan predložiti dokazila za svojo izjavo in sicer potrdila bank ali ustrezen BON 
obrazec, ki ga izda AJPES 

 

 

2. Ponudnik nudi plačilni rok, ki je 30 dni in prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa. 

 

DOKAZILO:  

Izpolnjen obrazec Izjava o plačilnih pogojih. 

9.1.5 POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI 

 

Opis in tehnične karakteristike predmeta javnega naročila: 

 
gospodarski subjekt razpolaga s servisnim centrom in zadostnim številom usposobljenih kadrov 

in tehnično opremo za hitro in kvalitetno izvedbo servisov. 

 
V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati tudi partnerji v skupni ponudbi oz. v 

primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, tudi  podizvajalci. 
 

DOKAZILO 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca 
»Izjava o izpolnjevanju splošnih in kadrovskih strokovnih pogojev »  

 
Naročnik lahko naknadno od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazila, ki izkazujejo 
izpolnjevanje navedenega pogoja. 
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9.1.6 DRUGI POGOJI ZA SODELOVANJE 

Krajši čas odzivnosti – odzivni čas izvajalca mora biti krajši od 8 ur in nuditi mora izvajanje popravil izven 

delovnega časa ponudnika. Delovni čas naročnika je od 6:00 do 15:00.  

 

DOKAZILO:  

Izpolnjen obrazec Izjava o odzivnosti ponudnika in Izjava o organiziranosti dežurne službe ponu-
dnika. 
 
Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakon o integriteti in pre-

prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano 

poslovanje z naročnikom. 

 
DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

10 MERILA ZA IZBOR 

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno kot opredeljeno v nadaljevanju za posamezne 
sklope.  
 
Za sklop 3,5,6,7,8: 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo cenovno najugodnejše ponudbe za 
posamezni sklop. Največje možno število prejetih točk za posamezni sklop je 100. Ponudbe se 
vrednotijo po naslednji formuli: 
 
Kšt= (100 x A/B)   
 
Znak x v zgornji formuli pomeni množenje, znak / pomeni deljenje, znak + pomeni seštevanje. 
 
Naročnik bo v posameznem sklopu javnega naročila izbral tistega ponudnika, ki bo zbral največje 
končno število točk (Kšt). Posamezni elementi v formuli so opredeljeni v nadaljevanju. 
 
Pri vrednotenju skupne ponudbene vrednosti za posamezen sklop se izračuna količnik med 
najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo izmed vseh dopustnih ponudb (A) in obravnavano skupno 
ponudbeno vrednostjo ponudnika, katerega ponudbo se ocenjuje (B). Količnik se pomnoži s 
številom 100, kar predstavlja najvišje možno število doseženih točk.  
 
 
Za sklope 1,2,4 : 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe za 
posamezni sklop. Največje možno število prejetih točk za posamezni sklop je 100. Ponudbe se 
vrednotijo po naslednji formuli: 
 
Kšt= (80 x A/B) +  (20 x C/D) 
 
Znak x v zgornji formuli pomeni množenje, znak / pomeni deljenje, znak + pomeni seštevanje. 
 
Naročnik bo v posameznem sklopu javnega naročila izbral tistega ponudnika, ki bo zbral največje 
končno število točk (Kšt). Posamezni elementi v formuli so opredeljeni v nadaljevanju. 
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Če več ponudnikov v posameznem sklopu doseže enako število točk (Kšt), bo naročnik izbral 
ponudbo tistega ponudnika, katerega oddaljenost servisne delavnice od sedeža organizacijske 
enote naročnika je najkrajša.  
 
1.Skupna ponudbena vrednost (do 80 točk) 
 
Pri vrednotenju skupne ponudbene vrednosti za posamezen sklop se izračuna količnik med 
najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo izmed vseh dopustnih ponudb (A) in obravnavano skupno 
ponudbeno vrednostjo ponudnika, katerega ponudbo se ocenjuje (B). Količnik se pomnoži s 
številom 80, kar predstavlja najvišje možno število doseženih točk po tem merilu.  
 
2.Oddaljenost servisne delavnice od sedeža naročnika (do 20 točk) 
 
Pri vrednotenju oddaljenosti servisne delavnice od sedeža naročnika se izračuna količnik med 
razdaljo ponudnika, katerega oddaljenost servisne delavnice od sedeža naročnika je najkrajša 
(C) in razdaljo med servisno delavnico od sedeža naročnika tistega ponudnika, katerega ponudba 
se ocenjuje (D). Količnik se pomnoži s številom 20, kar predstavlja najvišje možno število 
doseženih točk po tem merilu. Pri izračunu količnika se upoštevano samo dopustne ponudbe. 
Naročnik bo upošteval oddaljenost servisne delavnice od sedeža naročnika glede na razdaljo po 
aplikaciji Google maps. 
 

11 PONUDBA 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo splošni del razpisne dokumentacije ter obrazci in izjave ter ESPD 

obrazec. ponudnik je dolžan  izpolniti in predložiti ponudbi vse obrazce in njihove morebitne priloge. 

 

Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, 

popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.  

 

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor 

se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, ekonomsko najugodnejšega ponudnika pozval k pre-

dložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev. 

 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naro-

čila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastni-

kih 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. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, 

podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik 

naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 

12 SESTAVLJANJE PONUDBE 

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev 

in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. 
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Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja 

sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev 

za sodelovanje. 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naro-

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

 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi 

sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na 

katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD 

ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja 

ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom 

ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan 

še enkrat.  

 

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, 

ali v elektronski obliki podpisan xml.  

Obrazec »Predračun in specifikacije« 

Ponudnik mora, ob upoštevanju tehničnih specifikacij iz te razpisne dokumentacije, v predračunu ponuditi 

vse pozicije. Postavke v predračunu izpolni na največ dve decimalki.  

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

 

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske 

ter vse morebitne druge stroške…).  

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v 

skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.  

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavaro-

vanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik bo moral v 10 

dneh po podpisu pogodbe priložiti 2 bianco menici v višini 5% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo  po-

godbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv.  

Naročnik bo lahko unovčil menice v primeru nekakovostnega izvajanja javnega naročila in kršitvi pogodbenih 

določil. 

S tem zavarovanjem se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, 

količini in pogodbenem roku.  

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, 

ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati 

od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za iz-

plačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe 

krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja. 

 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru: 

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
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- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 

ali 

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. 

 

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in 

količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. 

DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

Skupna ponudba 

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o 

skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«. 

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, 

določene v točkah 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5. in 9.1.6.. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati 

dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. 

 

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval 

akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene 

naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovar-

jajo naročniku solidarno. 

 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 

 

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej 

skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s 

katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse 

dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi. 

 

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana 

skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop. 

Ponudba s podizvajalci 

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane 

podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s 

katerim bo sodeloval pri naročilu. 

 

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega 

podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec. 

 

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za 

sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5. in 

9.1.6. teh navodil. 

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih 

v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora 

podizvajalec predložiti. 

 

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

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

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 

informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vklju-

čiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizva-

jalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje 

in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne dokumentacije ter 

zahteval zamenjavo,  

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in 

obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno na-

ročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, 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 podizvajal-

čevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil. 

 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, 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 izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno 

s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. 

točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.  

Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

Jezik ponudbe 

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

slovenskem jeziku.  

Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. 

 

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za dolo-

čeno dodatno obdobje.  

Stroški ponudbe 

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

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej 

določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila 

izpolnjena.  

 

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

13 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za 

vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

14 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 

sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naro-

čila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, 

da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge 

izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba 

javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, 

zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike. 

15 POGODBA 

Pogodbo bo podpisal naročnik, z izbranim ponudnikom, po vzorcu iz razpisne dokumentacije v zvezi z od-

dajo javnega naročila. 

 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, 

predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo 

tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal 

neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 

 

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku, ki mu ga bo ta določil, vrniti podpisane pogodbe.  

 

Vzorec pogodbe iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila, se bo pred podpisom vsebinsko 

prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev 

in podobno. 

 

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.  

 

16 PRAVNO VARSTVO 
 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih 

delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informaci-

jah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali 

merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, 

dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano na-

vedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem 

ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek 

za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 
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Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 

0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: 

BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. 

 

 

 

         Tomaž Kačar,  

   direktor, l.r 




