
JN-14755

Za projekt: Rekonstrukcija LC 490 371 Založe - Podsevčnik II. faza
OBČINA POLZELA; Predlog sklepa o spremembi NRP za projekt 

Oznaka JN: JN-14755

odpiranje ponudb: 20. 6. 2022

število prejetih ponudb: 4

PONUDBA 1 PONUDBA 2 PONUDBA 3 PONUDBA 4

VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 

42, 3000 Celje

HIP KA, trgovina in storitve d.o.o., Peričeva ulicca 

17, 1000 Ljubljana

TEGAR storitve in trgovina d.o.o., Velika Pirešica 5, 

3310 Žalec

AVTOPREVOZNIŠTVO IN GRADBENA 

MEHANIZACIJA, SAŠO CIZEJ, s.p., Prekopa 12 B, 

3305 Vransko

Ponudbena cena brez DDV objava na portalu JN 1.176.608,47 1.344.107,16 1.283.654,97 977.165,50

DDV 258.853,86 295.703,58 282.404,09 214.976,41

Ponudbena cena z DDV 1.435.462,33 1.639.810,74 1.566.059,06 1.192.141,91

FORMALNO POPOLNA FORMALNO POPOLNA FORMALNO POPOLNA FORMALNO POPOLNA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

NASTOPA SAMOSOTJNO NASTOPA SAMOSOTJNO NASTOPA SAMOSOTJNO NASTOPA SAMOSOTJNO

NASTOPA BREZ PODIZVAJALCEV NASTOPA BREZ PODIZVAJALCEV NASTOPA BREZ PODIZVAJALCEV NASTOPA BREZ PODIZVAJALCEV

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

10. Potrdilo investitorja / naročnika (Obrazec III. 2) DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

13.  ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV OZIROMA POGOJ: DOKAZILO DODATNE DOLOČBE

 III. POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, določenih v 

prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.

ESPD

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi 

vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec 

navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri 

izvedbi javnega naročila.

ESPD ESPD ESPD ESPD

Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v 

zvezi z obveznimi dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50 

EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz 

prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel 

predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave

ESPD

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi 

vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec 

navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri 

izvedbi javnega naročila.

ESPD ESPD ESPD ESPD

Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena 

ZJN-3.

ESPD

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi 

vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec 

navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri 

izvedbi javnega naročila.

ESPD ESPD ESPD ESPD

Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 

pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge 

države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi 

prekrška v zvezi s plačilom za delo

ESPD

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi 

vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec 

navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri 

izvedbi javnega naročila.

ESPD ESPD ESPD ESPD

Nad ponudnikom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in 

prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe. Njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja 

upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno 

ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek, 

niti ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

ESPD

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

ESPD ESPD ESPD ESPD

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum 

oddaje ponudbe.
ESPD V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. DA DA DA DA

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel vsaj eno (1) referenčno delo, ki zajema 

gradnjo objekta  v vrednosti vsaj 500.000 EUR (zahtevana vrednost se nanaša na posamezno referenčno delo).

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri 

potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so 

osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od 

ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil 

(npr. projektna dokumentacija, pogodba, itd.).

V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo 

kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na 

partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni 

subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del 

najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference. 

DA DA DA DA

PRIJAVITELJ/PARTNER/PODIZVAJALEC

1. PONUDBA (Obrazec II. 1)

FORMALNI PREGLED

VSEBINSKO POPOLNA VSEBINSKO POPOLNA

Javno naročilo - Izbor izvajalca za rekonstrukcijo ceste Založe (postopek NMV)

VSEBINSKO POPOLNA

11. Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zahtev (Obrazec III. 3)

VSEBINSKI PREGLED

5. SOGLASJE IN POOBLASTILO SOPONUDNIKOV (Obrazec II. 5)

6. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN RESNIČNOSTI PODATKOV (Obrazec II. 6)

7. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (Obrazec II. 7)

12. Izjava o izponjevanjzu zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju in dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanju

8. PONUDBENI PREDRAČUN (Priloga 1))

9. Izjava podizvajalca (Obrazec III. 1)

VSEBINSKO POPOLNA

SPLOŠNO

2. PODATKI O PODIZVAJALCIH (Obrazec II. 2)

3. ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCEv (Obrazec II. 3)

4. PNAVEDBA SOPONUDNIKOV (Obrazec II. 4)

Pregledna tabela prispelih ponudb; JN-14755


