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POGOJI ZA SODELOVANJE - ekonomski in finančni položaj 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

2 da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo 
javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov  

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 
gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P 
oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega 
naročila. 

Pogoj mora izpolnjevati: 

 samostojni ponudnik  
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki 
 v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

3 

• da je ponudnik v zadnjih petih letih izdelal najmanj eno (1) projektno 
dokumentacijo faze PZI, in sicer kolesarske poti v dolžini najmanj 500 m, ki je 
zajemala tudi izvedbo javne razsvetljave v dolžini 350 m in odvodnjavanje 
 
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, 
morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za 
opravljanje del najmanj v višini 50% vrednosti del. 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 
gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro 
opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika. 

zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika 
oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki 

oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100% 

4 

da ponudnik razpolaga z naslednjim strokovnim kadrom: 
- najmanj 1 (eno) osebo gradbene stroke, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega 
vodjo projekta in 
- najmanj 1 (eno) osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta. 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga 
gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila, iz katerih bo 
razvidno, da nominirani kader izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo projekta 
oziroma odgovornega projektanta, potrdilo, iz katerega bo razvidna dosežena 
poklicna izobrazba nominiranega kadra ter pogodbe o zaposlitvi ali M-1 obrazec 
oziroma druga pogodba, iz katerih bo razvidno, da ponudnik razpolaga z 
nominiranim kadrom. 


