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POGOJI ZA SODELOVANJE - ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

1 
da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem 
aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila; 

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

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% 

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 

3 

da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih izvedel vsaj dva (2) projekta na gradnji 
in/ali investicijskem vzdrževanju javne cestne in javne komunalne 
infrastrukture v vrednosti najmanj 1.200.000,00 EUR brez DDV po 
posamezni sklenjeni pogodbi. 

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% 

 


