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

2 

Da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki v skupni ponudbi 
tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma 
agencije Moody`s Ba ali boljša oziroma izdano s strani 
Standard&Poor's BB ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BB ali 
boljša. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene 
bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje 
zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je 
ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov. 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski 
subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji 
za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj; Druge ekonomske ali finančne 
zahteve 

 
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 ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje z dnem 
oddaje ponudbe ni imel blokiranih bančnih računov (potrdilo ne sme 
biti starejše od dneva oddaje ponudbe)  

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski 
subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji 
za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj; Druge ekonomske ali finančne 
zahteve 

 
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 oddaje ponudbe. 

Pogoj mora izpolnjevati: 

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

4 
Da ima ponudnik v zadnjih treh (3) poslovnih letih, oziroma če posluje 
manj kot tri (3) leta, v obdobju odkar posluje do konca zadnjega 
poslovnega leta, povprečni promet najmanj v višini 1.500.000,00 EUR 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski 
subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji 
za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj; Povprečni splošni letni promet 

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

Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika in 
podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 

100%. 
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POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

5 

da je ponudnik v zadnjih osmih (8) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel najmanj: 
- novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22231 

Cevovodi za odpadno vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe 
Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni dolžini 5.000 m in je za 
objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu in 

- novogradnjo ali rekonstrukcijo enega (1) tlačnega ali podtlačnega voda v skupni dolžini 
1.000 m in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu 
ALI novogradnjo ali rekonstrukcijo dveh (2) tlačnih ali podtlačnih vodov, vsak v dolžini vsaj 
500 m in je za vsak objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o 
prevzemu 

- novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj dveh (2) črpališč na enem objektu  in je za objekt 
izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu 

- rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22121 
Daljinski vodovodi ali 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani 
glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
v skupni dolžini 1.000 m in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali 
Potrdilo o prevzemu 

 
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti 
storitev, za katero so izkazali sposobnost. 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, 
ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: izvedba 
gradnje določene vrste 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika.  

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

podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. 

6 

V primeru ponudbe s podizvajalci mora ponudnik poleg zgornjih referenc izkazati reference 
podizvajalca glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, in sicer da je podizvajalec v obdobju 
zadnjih osmih (8) let, izvedel vsaj: 
• en (1) istovrstni posel, ki mora biti po vrednosti (v EUR brez DDV) enak ali višji kot dela, ki jih 
prevzema v ponudbi. 
 
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema 
v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v 
primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. 

 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, 
ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: Izobrazba 
in strokovna usposobljenost 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. 

Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega 
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer eden 

od njih imenuje vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. 
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POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost 
Zap.št. Pogoj Dokazilo & izpolnjevanje pogoja 

7 

da ima ponudnik (v primeru skupne ponudbe vodilni ponudnik ali drugi ponudnik v skupni 
ponudbi) zaposlenega vodjo gradnje, ki glede na vrsto del prevladujejo, in ki izpolnjuje pogoje v 
skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del, in bo opravljala funkcijo vodja gradnje. Vodja 
gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost 
izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi 
gradbišče. 
 
Da ima ponudnikov vodja gradnje v obdobju zadnjih osmih (8) letih pred rokom za predložitev 
ponudb kot odgovorni vodja del izkušnje pri: 
 

- novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta razvrščenega pod klasifikacijsko številko 22231 
Cevovodi za odpadno vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe 
Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni dolžini 3.000 m in je za 
objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu in 

- novogradnjo ali rekonstrukcijo enega (1) tlačnega ali podtlačnega voda v skupni dolžini 
1.000 m in je za objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu 
ALI novogradnjo ali rekonstrukcijo dveh (2) tlačnih ali podtlačnih vodov, vsak v dolžini vsaj 
500 m in je za vsak objekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o 
prevzemu 

- novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj dveh (2) črpališč na enem objektu  in je za objekt 
izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu. 

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – 
ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: 
Izobrazba in strokovna usposobljenost 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. 

Na poziv naročnika bo moral ponudnik naročniku, v roku, ki ga bo 
določil naročnik, predložiti naslednja dokazila:  
Ustrezno dokazilo o zaposlitvi.  
Ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno, da posameznik lahko 
izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje skladno z Gradbenim zakonom. 
Referenčna potrdila vodje gradnje, in sicer za vsak posamezni 
referenčni posel.  

8 

Da v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu s partnerji oziroma 
podizvajalci, vsak izmed njih razpolaga z vodjo del, ki izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim 
zakonom za vodjo del in ki je zaposlen pri ponudniku/podizvajalcu za polni delovni čas ali za 
krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1. 

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – 
ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  Del IV: Pogoji za sodelovanje; 
C: Tehnična in strokovna sposobnost; Za naročila gradenj: 
Izobrazba in strokovna usposobljenost 

 
- Obrazec 5: REFERENCE IN KADER 
 
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o 
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. 

Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega 
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer vsak 

od njih imenuje vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. 
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9. Izjava 1: Izjava ponudnika 
Izjava 1 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.  

 
10. Izjava 2: Izjava podizvajalca 

Izjavo 2 izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci. 
 

11. Izjava 3: Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev. 
Izjava 3 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine 
ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.  
 

12. Druge neobvezne priloge 

Čeprav ponudnik v svoji ponudbi predloži izpolnjene in podpisane izjave, je zaželeno, da že v sami 
ponudbi za namene preverbe predloži: 

- Dokazilo o S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od 
dneva oddaje ponudbe. V primeru sklicevanja na reference podizvajalca, mora pogoj 
izpolnjevati tudi podizvajalec 

- Referenčna potrdila o izpolnjevanju pogojev pod zaporedno številko 5 do 8 poglavja XXI. 
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Navodil 

- Ustrezno dokazilo o zaposlitvi vodje gradnje in vodje del 

- Ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno, da posameznik lahko izpolnjuje pogoje za vodjo 
gradnje skladno z Gradbenim zakonom  

- Ustrezna dokazila iz katerih bo razvidno, da posameznik lahko izpolnjuje pogoje za vodjo del 
skladno z Gradbenim zakonom  

- Izjavo o udeležbi fizičnih in pravih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca za vse gospodarske 
subjekte 

- Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb 
oziroma sklepov o prekrških 

V primeru, da bo ponudnik za dokazovanje pogoja pod zaporedno številko 2 poglavja XXI. RAZLOGI ZA 
IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Navodil predložil S.BON-1 ali S.BON-1/P, 
mu letnih poročil za dokazovanje pogoja pod zaporedno številko 4 ni potrebno predlagati. 
 
 

  


