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Številka: 371-0076/2019 
Datum: 02.12.2019  

 
 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, št. 14/2018), v nadaljevanju ZJN-3 
in na podlagi objave naročila na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,  v 
nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne 
dokumentacije predložijo svojo ponudbo za oddajo naročila po odprtem postopku »Izvajanje prevozov z mestnim 
avtobusom na krožni liniji Idrija -Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let« 
 
 

1.1. Predmet javnega naročila 
 

Predmet  javnega naročila je izvajanje prevozov z manjšim mestnim (nizkopodnim) avtobusom, primernim tudi za 
prevoz invalidov, ki je uvrščen v emisijski razred  EURO 5,  na krožni liniji Idrija–Sp.Idrija Idrija–Podroteja–Idrija za 
obdobje 2  let. 
 
Ponudniki morajo oddati ponudbo za vsa razpisana dela kot celoto. Variantne ponudbe niso dovoljene in jih bo 
naročnik izločil iz ocenjevanja ponudb. 
 
 

1.2. Vrsta postopka 
 

Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3. 
 
 

1.3   Prevzem razpisne dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani naročnika http://www.idrija.si/  in je brezplačna. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, bodisi na lastno pobudo, bodisi 
kot pojasnilo oz. odgovor na vprašanje ponudnika. 
Obvestilo o spremembi oz. dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil. V primeru delne 
spremembe ali dopolnitve bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.  

 
1.4   Vprašanja, odgovori ter pojasnila  

 
Ponudniki morajo vprašanja in pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije zastavljati izključno preko Portala 
javnih naročil. Odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila bo naročnik posredoval preko Portala javnih naročil v 
zakonsko  določenem roku. Odgovori na postavljena vprašanja ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
 

1.5  Terminski plan javnega naročila 
 

1.5.1 Rok za postavitev vprašanj:  do 23.12.2019 do 10:00 
1.5.2 Rok za predložitev ponudb:  do 10.01.2020 do 9:00 
1.5.3 Odpiranje ponudb:  10.01.2020 ob 10:00 
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1.6 Predložitev ponudbe 
 
Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo 
funkcionalnosti elektronske 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/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili 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 zakonika). 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/eJN2 
najkasneje do roka navedenega  v terminskem planu  tega javnega naročila.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 
ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem 
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 ni več mogoče oddati.  
 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14593 
 
 

1.7 Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni dlje od datuma, določenega za predložitev ponudb. 
Naročnik bo vse ponudbe s krajšim rokom veljavnosti zavrnil. 
 
 

1.8 Odpiranje ponudb: 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 na dan in ob uri določeni v terminskem planu  tega javnega naročila. 
____ uri.  

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno 
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf 
dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.  
 

                                                                                                         
 

        Župan Občine Idrija 
                                                                                                     Tomaž Vencelj  
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
2.1 Splošna navodila 
 

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v skladu s temi navodili. 
 
Ponudnik mora predložiti ponudbo na obrazcih iz razpisne  dokumentacije ali obrazcih, ki jih izdela ponudnik, ki pa se 
po vsebini in obliki ne razlikujejo od obrazcev iz razpisne dokumentacije. Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z 
navodili, datirani in  žigosani ter podpisani s strani pooblaščene osebe. 
Morebitni popravki v ponudbi morajo biti  opremljeni s podpisom in žigom pooblaščene osebe ponudnika.  
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so podatki in dokumenti, podani v 
ponudbi izražajo aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe).  
 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki so zahtevana v tej razpisni dokumentaciji, ne izdaja ali če 
ti ne zajemajo vseh primerov, ki so opredeljeni z razlogi za izključitev, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, 
če ta v državi članici ali tretji državi 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 gospodarski subjekt sedež. 
 
 

2.2 Pravna podlaga 
 
Oddaja javnega naročila  se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: 

• Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18) 
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur.l. RS, št.43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 

90/14-ZDU-1I, 60/17) 
• Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),  
• Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Ur.l. RS št. 69/11- UPB) 
• Obligacijskega  zakonika (OZ-UPB1 Ur.l. RS, št. 97/07—UPB, 64/16-odl.US, 20/18-OROZ631) 
• Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in področja predmeta javnega 

naročila  
 
V postopku izvedbe javnega naročila ne sme nastopati subjekt za katerega je na podlagi 35. člena ZIntPK podana 
absolutna prepoved poslovanja. V primeru nastopanja subjekta za katerega ja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK 
dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na izvedbo 
postopka oz. sklenitev posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPKin in določbe navedene v 
3. odstavku 91. člena ZJN-3. V primeru kršitev navedenih določb, bo  naročnik takšno ponudbo  izločil. 
 
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. 
odstavkom 14. člena ZIntPK pred sklenitvijo pogodbe pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, 
naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o 
navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 
 
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila 
posredovati podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o    
  lastniških deležih navedenih oseb in 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim 

povezane družbe. 
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva. 

 
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. 
odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež 
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lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 
posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 
 
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali 
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 
 

2.3 Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo 
 
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
Dokazila in ostale priloge, ki jih ponudnik priloži v ponudbi, so lahko v tujem jeziku, vendar morajo biti uradno 
prevedena v slovenski jezik.  
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 
 

2.4 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. 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 naročil/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, naloži 
elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu 
Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako 
veljavnost kot podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v 
elektronski obliki podpisan xml. 
 

2.5 Ponudnik in oblika ponudbe 
 
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo 
ponudbe.  
 
Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci. 

 
Samostojna ponudba - je ponudba, kjer nastopa samo en  gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam v celoti 
prevzema izvedbo naročila. 

 
Skupna ponudba - je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (partnerjev), ki v razmerju 
do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo naročila.  
 
V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni 
ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije: 
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za 

sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 
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- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo prevzel posamezni gospodarski subjekt v skupni 
ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi 

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter 
merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in 
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.  

 
Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Razlogi 
za izključitev in pogoji za sodelovanje te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih 
gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  
 
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne 
dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.  
 
Ponudba s podizvajalci  je ponudba, kjer glavni izvajalec (ponudnik) odda del javnega naročila v izvajanje drugi osebi, 
to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je 
naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je 
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
V kolikor 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, 
-  izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79. členom ZJN-3 in 
-  priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih 
gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih 
podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 (če so ti zahtevani ) ter priložiti 
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega 
podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  
Naročnik ne bo zavrnil podizvajalca, če bo kljub obstoju razlogov za izključitev, v skladu z devetim odstavkom 75. 
člena ZJN-3, predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost. 
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 
 
Le če podizvajalec v skladu in na način določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno 
plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo 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 podizvajalčevo terjatev 

do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, 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 izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko 
komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov javnega naročanja za predpisano obdobje.  
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2.6 Ponudbena cena in plačilni pogoji  
 
Cene v ponudbi morajo  biti izražene v evrih (EUR).  
 
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene (npr. najem 
prostora za parkiranje in servisiranje vozila, najem prostora za prodajo vozovnic, morebitne postajne storitve itd.) 
 
Ponujene cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko 
dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen. 
 
V obrazec Predračun se vpiše ponudbeno vrednost brez DDV, davek na dodano vrednost (DDV) in končno 
ponudbeno vrednost z DDV.  
 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene za posamezno postavko ne vpiše, se 
šteje, da ponudnik predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne 
dokumentacije. 
V kolikor ponudnik za posamezno postavko vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.  
 
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. 
 
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. 
 
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se 
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. 
Rok plačila za vsak izstavljen račun je 30. dan po uradnem datumu prejema računa na transakcijski račun izvajalca. 
 
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo 
neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije 
podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil. 
 

2.7 Rok veljavnosti ponudb: 
 
Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni dlje od dneva določenega za predložitev ponudb. Ponudbe, ki bodo 
vsebovale krajši rok od zahtevanega, bodo izločene. 
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi 
po roku za predložitev ponudb. 
V primeru, da zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik od 
ponudnikov zahteva, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Ponudnik lahko zavrne takšno 
zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo le-to zahtevano. 
 

2.8 Neobičajno nizka ponudba 

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na 
cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo v skladu s 86. členom ZJN-3 od 
ponudnika pisno zahteval pojasnilo glede podatkov in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so 
odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na: 
a)  ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje; 
b)  izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga, izvajanje storitev ali 

izvedbo gradenj; 
c)  izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik; 
d)  izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona; 
e)  izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev; 
f)   možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč. 

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil, če predložena dokazila ne 
bodo zadostno pojasnila nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se bodo upoštevali  elementi iz 
prejšnjega odstavka. 
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2.9 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 

 
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali 
odstopi od izvedbe javnega naročila. 
 

2.10   Zmanjšanje obsega naročila 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da obseg razpisanih del zmanjša, ne da bi zato moral navajati razloge. Ponudniki 
morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. 
 

2.11   Dopolnjevanje  in pojasnjevanje ponudb 
 

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe postopal skladno z določili 89. člena ZJN-3. 
 
Če bodo  informacije ali dokumentacija, ki jih bodo morali predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne 
oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da gospodarski subjekti v ustreznem 
roku predložijo manjkajoče dokumente ali jih dopolnijo, popravijo oz. pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, 
pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.  
 
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, 
kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek 
ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred 
iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.  
Če gospodarski subjekt ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ga ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne 
informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. 
 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko 
predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar 
se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila 
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na 

preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
 
 

2.12   Zaupnost postopka in podatkov 

Podatki oz. dokumenti, ki jih bo ponudnik označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega 
naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in 
količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti 
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.  
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi tudi dokumente ali poslovne podatke, ki niso zajeti v nobenem javnem 
registru ali podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik 
mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke 
ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, 
ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli 
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Pod zaupne podatke 
ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo 
pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi 
drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take. 
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za 
odpiranje ponudb. 
 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne 
vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. 
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2.13   Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročnik bo o sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudnike in kandidate obvestil tako, da bo Odločitev o oddaji 
naročila objavil na Portalu javnih naročil.  
 
Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Ponudniki so dolžni sami spremljati objave 
odločitev na Portalu javnih naročil. 
 
Če se v objavi odločitve na Portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, bo 
naročnik odločitev vročil v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali 
kandidatu tudi objavil na Portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na 
vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po 
predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero 
nadomesti prejšnjo.  
 

2.14   Sklenitev pogodbe in sprememba pogodbe 
 
Naročnik bo izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za 
dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku. 
 
Če se izbrani ponudnik v desetih (10) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval in naročniku 
ne bo vrnil podpisane pogodbe, lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. 
 
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik svojo ponudbo umaknil, bo naročnik 
unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od 
ponudbe.  
 
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe. 
 
V skladu s 95. členom ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega 
naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 

a) če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji 
cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod 
katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo 
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma; 

b) za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno 
naročilo, in če zamenjava izvajalca:  
- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z 

obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter  
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; 

c) če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne 
spreminja splošne narave javnega naročila; 

d) če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od 
naslednjih razlogov:  
- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko; 
- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje 

kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v 
celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, 
pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno 
obidu določb tega zakona; 

e) če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. 
 
V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o 
izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za 
vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih 
obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke 
uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami. 
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Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te 
spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega 
člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 
 

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo 
drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno 
izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence; 

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, 
ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; 

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; 
- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki. 

 

2.15   Dodatno naročilo 
 
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do spremembe 
pogodbe brez novega postopka javnega naročanja, na način in pod pogoji, določenimi v ZJN-3.  
 

2.16   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, informacijah 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 navedbo 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. 
 
Takso v višini 4.000 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. 
 
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Občini Idrija, Mestni trg 1, Idrija in sicer neposredno na tem naslovu ali po 
pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom.  
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3. MERILA 
 
Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi meril, navedenih v 
nadaljevanju. Za naročnika pomeni ekonomsko najugodnejša ponudba, ponudba, ki je dopustna in ki bo dosegla 
najnižjo vrednost ponudbe (M). 
 
M = C * (1 – T1/100 – T2/100) 
 
M = vrednost ponudbe 
C = ponudbena cena ponudnika v EUR z DDV 
T1 = točke ponudnika pri merilu 1 
T2 = točke ponudnika pri merilu 2 
 
V primeru enakovrednih ponudb (ponudbe z enako vrednostjo ponudbe) bo izbrana ponudba ponudnika, ki je 
predložil najnižjo ceno. 
 
 
3.1   Merilo 1: Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba (največ 5 točk) 

 
Gospodarski subjekt, ki ima na dan objave predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil sklenjeno in 
veljavno podjetniško kolektivno pogodbo, dobi dodatne točke.  
Ponudba gospodarskega subjekta, ki ima sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo - prejme 5 točk.  
Ponudba gospodarskega subjekta, ki nima sklenjene in veljavne podjetniške kolektivne pogodbe - prejme 0 točk. 
 
Dokazilo: 
Ponudnik ponudbi priloži scan sklenjene in veljavne podjetniške kolektivne pogodbe. V kolikor ponudnik uveljavlja 
dodatne točke v okviru tega merila, mora biti dokazilo priloženo že ob oddaji ponudbe, sicer mu naročnik ne bo dodelil 
dodatnih točk. Naročnik dodatne točke dodeli, v kolikor merilo izpolnjuje ponudnik. Dodatne točke se ne dodelijo, v 
kolikor zahteve iz merila izpolnjuje partner ali podizvajalec. 
 
 
3.2   Merilo 2: Sprejet etični kodeks zaposlovanja (največ 5 točk) 

 
Gospodarski subjekt, ki ima na dan objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil sprejet etični 
kodeks zaposlovanja, dobi dodatne točke.  
Ponudba gospodarskega subjekta, ki ima sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo - prejme 5 točk.  
Ponudba gospodarskega subjekta, ki nima sklenjene in veljavne podjetniške kolektivne pogodbe - prejme 0 točk. 
 
Dokazilo: 
Gospodarski subjekt ponudbi priloži scan podpisanega etičnega kodeksa zaposlovanja. V kolikor gospodarski subjekt  
uveljavlja dodatne točke v okviru tega merila, mora biti dokazilo priloženo že ob oddaji ponudbe, sicer mu naročnik ne 
bo dodelil dodatnih točk.  
Naročnik dodatne točke dodeli, v kolikor merilo izpolnjuje ponudnik. Dodatne točke se ne dodelijo, v kolikor zahteve iz 
merila izpolnjuje partner ali podizvajalec.  
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4. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
 

4.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 
 

Ponudnik bo moral kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bianco podpisano in žigosano menico z menično 
izjavo v višini 10.000 EUR  in bo veljala najmanj 60 dni dlje, kot je določen rok za oddajo ponudb. 

 
 
4.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
Ponudnik bo moral kot zavarovanje za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV  in bo veljala  najmanj 30 dni dlje, kot je s 
pogodbo določen rok za izvedbo vseh pogodbenih del. 
 
Izbrani izvajalec bo moral naročniku ustrezno finančno zavarovanje predložiti v 10 dneh od podpisa pogodbe, v 
skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije. 
  
Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v sledečih primerih: 
- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in  
  roku,  
- če bo izvajalec po svoji krivdi odstopil od pogodbe,  
- če bo naročnik odstopil od pogodbe po krivdi izvajalca. 
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5. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE 
 
 
Gospodarski subjekti mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. 
 
Za priznanje sposobnosti ponudnika bo  naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel 
ESPD-Enotni evropski dokument.  ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi 
za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. 
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. 
 
Obrazec ESPD je obvezen tudi za vse partnerje v skupnem nastopu ter za vse podizvajalce, ki jih ponudnik  navede v 
svoji ponudbi. 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
V kolikor gospodarski subjekt  nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih 
dokumentov, ker država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče 
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima gospodarski subjekt  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 sedež gospodarski subjekt. 
 
 
5.1 Razlogi  za izključitev 
 
 
5.1.1 Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni 
bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-
3.  

 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) 

za vse gospodarske subjekte v ponudbi 
- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - za vse gospodarske subjekte  
- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - za fizične osebe (za vse osebe, ki so članice 

upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). 

 
Gospodarski subjekt lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati 
zadnje stanje. 
 
 
5.1.2 Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne 

nedavčne 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, če vrednost teh neplačanih 
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov 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. 

 
Dokazila:  
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali 

prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
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5.1.3 Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena  ZJN-3. 
 
Dokazila:  
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse 

gospodarske subjekte v ponudbi. 
 

5.1.4 Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 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.  

 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega 
sodišča RS št. U-I-180/19-127 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse 

gospodarske subjekte v ponudbi.  
V kolikor je vaš odgovor DA in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišite kršitev in ukrepe, s 
katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
 
5.2 Pogoji za sodelovanje 

 
5.2.1 Opravljanje poklicne dejavnosti 

 
5.2.1.1    Gospodarski subjekt mora vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 

članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah 
članicah Evropske unije določa Priloga XI. Direktive 2014/24/EU. 

 
Dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje,  Oddelek A: Ustreznost«) za vse gospodarske subjekte 

v ponudbi. 
 
ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega 
pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v 
enega od poklicnih ali poslovnih registrov.  
 
 
5.2.2 Ekonomski in finančni položaj 
 
5.2.2.1 Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih transakcijskih 

računov (velja za vse transakcijske račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte 
transakcijske račune) 

 
Dokazila: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«) za 

ponudnika in vse partnerje v primeru skupne ponudbe. 
- Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte transakcijske račune ali BON-2 

obrazec, ki ne sme biti starejši več kot 30 dni od roka za oddajo ponudb - za ponudnika in vse partnerje v primeru 
skupne ponudbe 
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5.2.3 Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
5.2.3.1 Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznim tehničnim in strokovnim kadrom za kvalitetno in 

nemoteno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami naročnika iz razpisne 
dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega 
naročila in z vozniki, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz potnikov v cestnem prometu. 

 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko predmetni pogoj izpolnjujejo skupno (kumulativno). 
 
Dokazila: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) 
- Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti 
- Kopija veljavne licence za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 
 
 
5.2.3.2 Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu v 

neprekinjenem trajanju opravljal storitve avtobusnega linijskega prevoza za vsaj enega naročnika v 
vrednosti najmanj 40.000 EUR z DDV letno. 

 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno (kumulativno) izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko 
uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji 
izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. 
 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko predmetni pogoj izpolnjujejo skupno (kumulativno). 
 
Dokazila: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) 
- Izpolnjen obrazec Seznam referenc  
- izpolnjen obrazec Reference ponudnika  
 
Če bo iz predloženega seznama referenc in referenčnih potrdil razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja 
ne izpolnjuje, bo naročnik smatral, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta na bo 
pozival k predložitvi dodatnih referenc. 

 
5.2.3.3 Gospodarski subjekt mora predložiti dokazila, da ima v lasti  ali na razpolago ekološko ustrezen 

nizkopodni avtobus, ki je uvrščen v emisijski razred  EURO 5 in ustreza tudi ostalim zahtevam 
naročnika iz 7. poglavja te razpisne dokumentacije.  

 
V primeru, da gospodarski subjekt  v času oddaje ponudbe, vozila, ki izpolnjuje zahteve naročnika, še nima v lasti in ga bo 
šele kupil, predloži pismo o nameri ali predpogodbo iz katere je razvidno, da bo zahtevano vozilo zagotovil. 
Iz  pisma o nameri oz. predpogodbi mora biti jasno razviden model avtobusa in  tehnične specifikacije vozila, tako da je 
možno  ugotoviti ali vozilo izpolnjuje pogoje tega razpisa. 
 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko predmetni pogoj izpolnjujejo skupno (kumulativno).  
 
Dokazila: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«). 
- Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti 
- Dokazilo o lastništvu vozila (kopija prometnega dovoljenja) ali pogodba o najemu, zakupu vozila (v originalu ali 

kopiji) 
- Homologacijski list in tehnične specifikacije vozila oz. pismo o nameri ali predpogodba in tehnične specifikacije 

vozila 
 

5.2.3.4 Ponudnik mora zagotoviti, da bo vozilo, ki ga bo uporabljal za izvedbo naročila v tehnično 
brezhibnem stanju, redno servisirano in opremljeno z opremo in napravami v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu in  prevozov potnikov v cestnem prometu. 

 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko predmetni pogoj izpolnjujejo skupno (kumulativno).  
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Dokazila: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) 
- Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti 
 
5.2.3.5 Ponudnik mora zagotavljati nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali 

odsotnosti voznika. 
 

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko predmetni pogoj izpolnjujejo skupno (kumulativno). 
 
Dokazila: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) 
- Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti 

 
5.2.3.6 Ponudnik mora imeti v lasti ali na razpolago prostor za parkiranje in servisiranje avtobusa, ki ga 

potrebuje za izvedbo javnega naročila. 
 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko predmetni pogoj izpolnjujejo skupno (kumulativno). 
 
Dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) 
- Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti 
- Dokazilo o lastništvu prostorov (ZK izpis) ali pogodba o najemu prostorov za parkiranje in servisiranje vozil 

(original ali kopija) 
 
 
5.2.4 Drugi pogoji 

 
5.2.4.1 Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

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

 
Dokazila: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske 
subjekte v ponudbi.  
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6. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in 
drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, 
podpisana in žigosana, kjer je to označeno. 

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to izhaja iz njihovega besedila. V 
primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, 
če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne 
dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. 

 

Obrazec Naziv Opombe 

1 Ponudba Izpolnjena, podpisana, žigosana. 

2 Ponudbeni predračun 

Izpolnjen, podpisan, žigosan in 
predložen v aplikacijo e-JN v 
zavihek »Predračun«, ki je viden 
ob odpiranju ponudb 

3 Izjava podizvajalca (če ponudnik nastopa s podizvajalcem) Izpolnjena, podpisana in žigosana 

4 
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za 
gospodarske subjekte 

Izpolnjeno, podpisano in 
žigosano. 

5 
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – za 
fizične osebe 

Izpolnjeno, podpisano in 
žigosano. 

Priloga Potrdila bank za vse poslovne račune ali BON-2 obrazec 
Podpisan in žigosan s strani 
odgovorne osebe banke ali 
AJPES-a 

6 Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti Izpolnjena, podpisana in žigosana 

7 Seznam referenc ponudnika Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

8 Referenčno potrdilo 
Izpolnjeno, podpisano in žigosano 
s strani naročnika referenčnega 
dela 

Priloga 
Kopija veljavne licence za prevoz potnikov v notranjem  
cestnem prometu 

Podpisana in žigosana s strani 
odgovorne osebe 
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Priloga 
Dokazilo o lastništvu vozila (kopija prometnega dovoljenja)  
ali pogodba o najemu, zakupu vozila ali pismo o nameri oz. 
predpogodba 

Podpisano in žigosano s strani 
odgovorne osebe 

Priloga Homologacijski list in tehnične specifikacije vozila Podpisan in žigosan s strani 
odgovorne osebe  

Priloga 
Dokazilo o lastništvu prostora za parkiranje in servisiranje 
(ZK izpis ali pogodba o najemu) 

Podpisano in žigosano s strani 
odgovorne osebe 

9 Izjava o lastniških deležih Izpolnjena, podpisana in žigosana 

Priloga Menica   

Podpisana in žigosana 

Original dostavljen na naslov 
naročnika do roka za oddajo 
ponudb 

10 Menična izjava za resnost ponudbe Izpolnjena, podpisana in žigosana 

11 
Vzorec bančne garancije/kavcijskega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih del Parafiran 

12 
Vzorec pogodbe: »Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom 
na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za 
obdobje 2 let«  

Parafiran, podpisan in žigosan 

Priloga ESPD obrazec Izpolnjen, podpisan in žigosan 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obrazec 1                                                                                         

PONUDBA št. _________ 
 

Javno naročilo:  
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let 

 
 
________________________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 

1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): 
 

• Samostojno – kot samostojen ponudnik 

• Skupno ponudbo -  kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev 

• S podizvajalci 
 

2. Podatki o ponudniku 
 

Kontaktna oseba   

e-naslov kontaktne osebe   

Telefon   

Matična številka  

ID za DDV   

Pristojni finančni urad  

Gospodarski subjekt sodi med 
MSP ( glede na opredelitev v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES 
(označi) 

• DA                          
• NE 

Številke transakcijskih računov 
 

 

Pooblaščena oseba za podpis 
ponudbe in pogodbe 

 

Pooblaščena oseba za vročanje 
(ponudniki, ki nimajo sedeža v 
Sloveniji) 
(Ime, priimek, ulica, hišna številka, 
kraj) 
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3. Podatki o partnerju  

(tabela se izpolni v primeru skupne ponudbe)  
 

Naziv partnerja  

Naslov partnerja  

Telefon/Telefax  

Elektronska pošta  

Matična številka  

Identifikacijska/davčna 
številka  
Številka 
transakcijskega 
računa / banka  
Gospodarski subjekt 
sodi med MSP ( glede 
na opredelitev v 
Priporočilu Komisije 
2003/361/ES (označi) 

• DA                          
• NE 

Povezana družba 
(označi) 

• DA                          
• NE 

Osebe, ki so člani 
upravnega, 
vodstvenega ali 
nadzornega organa ali 
ki imajo pooblastilo za 
zastopanje, odločanje 
ali nadzor 

 

Dela, ki jih prevzema 
partner  
Vrednost del, ki jih 
prevzema partner - v 
EUR brez DDV 

 

Delež del, ki jih 
prevzema partner 
glede na vrednost 
ponudbe -  v % 
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4. Podatki o podizvajalcu  

(tabela se izpolni v primeru nastopa s podizvajalci)  
 

Naziv podizvajalca  

Naslov podizvajalca  

Telefon/Telefax  

Elektronska pošta  

Matična številka  

Identifikacijska/davčna 
številka  
Številka 
transakcijskega 
računa / banka  

Povezana družba 
(označi) 

• DA                          
• NE 

Dela, ki jih prevzema 
podizvajalec  

Količina, ki jo 
prevzema podizvajalec  
Vrednost del, ki jih 
prevzema podizvajalec 
- v EUR brez DDV 

 

Delež del, ki jih 
prevzema podizvajalec 
glede na vrednost 
ponudbe -  v % 

 

   (Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce, partnerje v skupni ponudbi s katerimi bo izvedel predmetno javno naročilo in  
     bodo vsi imenovani v pogodbi). 
 
 
5. Ponudbena cena 

 
 

Dnevna cena prevoza brez DDV  znaša ______________ EUR oz.  _______________  z upoštevanim 9,5% DDV  

 
 
Ponudbena cena prevoza za 1 leto (365 dni) znaša skupaj: 
 
_____________________________ + __________________ = _________________________ 
      (cena za 1 leto brez DDV)                     (vrednost DDV)                 (cena za 1 leto z DDV) 
 
 
Ponudbena cena prevoza za celoten čas trajanja pogodbe (za 2 leti ) znaša skupaj: 
 
_____________________________ + __________________ = _________________________ 
      (cena za 2 leti brez DDV)                     (vrednost DDV)                  (cena za 2 leti z DDV) 
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Izjavljamo, da: 

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 
• smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, se z njo strinjamo in 

sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji; 
• so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni; 
• ponudba velja še 90 dni od roka za oddajo ponudb, to je do __________; 
• bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla. 

 
 

Ime in priimek: __________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

  
Žig in podpis ponudnika: _________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

  
Kraj in datum: __________________________________ 
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Obrazec 2 
 
 
 
 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN   
 
 

Javno naročilo:  
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let 

 
 
   __________________________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 
 
 
 

po ponudbi št. ______________________ z dne _____________________, ki je veljavna do _________________. 
 
 
 
 
Ponudbena cena prevoza za celoten čas trajanja pogodbe (za 2 leti ) v EUR: 
 

 
Vrednost brez DDV:   _______________________________________________ 
 
DDV 9,5%:                  _______________________________________________ 
 
Vrednost z DDV:        _______________________________________________ 
 

 
 
 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig in podpis ponudnika: _________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Kraj in datum: __________________________________ 

 
 
 
Opomba:  
Ponudnik naloži izpolnjen Obrazec 2  v .pdf datoteki v  informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«, ki bo 
dostopen na javnem odpiranju ponudb 
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Obrazec 3 
 
 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 

Javno naročilo:  
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let 

 
 

Podizvajalec: _____________________________________________________________________________ 
(naziv in naslov podizvajalca) 

 
 
 
 
 
 
Izjavljamo (ustrezno označi): 
 
 
 

� da v skladu z določili petega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da nam naročnik namesto 
ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika ( neposredno plačilo) 

 

� da v skladu z določili petega odstavka 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednih plačil. 
 

 

 
 
 
 
      Ime in priimek: _________________________________ 

 (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) 
 

 Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
 (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) 

 
 Kraj in datum: _________________________________ 

 

 
 
 
 
Opomba:  
Obrazec je obvezen, če ponudnik v obrazcu »Ponudba« navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. 
Obrazec morajo predložiti vsi podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu »Ponudba«. 
Obrazec se lahko fotokopira. 
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Obrazec 4 
 
 
 

POOBLASTILO 
 ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE-ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE 

 
 
 
Ponudnik / partner / podizvajalec ___________________________________________________________________  
                                                                                                                       (naziv, naslov) 
 
 

pooblaščamo naročnika Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 
postopku javnega naročila »Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-
Podroteja-Idrija za obdobje 2 let« objavljenega na Portalu javnih naročil od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških. 
 
 

Polno ime družbe:                          ____________________________________________________________ 

Sedež družbe: ___ _________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register 
(št. vložka): 

  
____________________________________________________________ 

Matična številka družbe:  ____________________________________________________________ 

Davčna številka družbe:  ____________________________________________________________ 

 
 
 

 Ime in priimek: ______________________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca) 

 
Žig in podpis ponudnika: ______________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca) 

 
Kraj in datum: _______________________________________________ 

 
 
 

 
 
Opomba:  
Obrazec se lahko fotokopira. 
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Obrazec 5 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE-FIZIČNE OSEBE 
 

Spodaj podpisani soglašamo, da naročnik Občina Idrija,Mestni trg 1, 5280 Idrija, za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v postopku javnega naročila »Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-
Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let«, objavljenega na Portalu javnih naročil od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem. 
 
Ime in priimek 
  

 ____________________________________________________________ 

Funkcija v gospodarskem subjektu    
 

 ____________________________________________________________ 

Kraj in država rojstva  
 

 ____________________________________________________________ 

Državljanstvo 
 

 ____________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča  
 

 ____________________________________________________________ 

Naslov začasnega prebivališča     ____________________________________________________________ 
    
Matična številka (EMŠO) 
 

 
_____________________________________________________________ 

Moj prejšnji priimek se glasi  
 

_____________________________________________________________ 

Podpis:                                           
 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

Ime in priimek 
  

 ____________________________________________________________ 

Funkcija v gospodarskem subjektu    
 

 ____________________________________________________________ 

Kraj in država rojstva  
 

 ____________________________________________________________ 

Državljanstvo 
 

 ____________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča  
 

 ____________________________________________________________ 

Naslov začasnega prebivališča     ____________________________________________________________ 
    
Matična številka (EMŠO) 
 

 
_____________________________________________________________ 

Moj prejšnji priimek se glasi  
 

_____________________________________________________________ 

Podpis:                                           
 

_____________________________________________________________ 

 
Ime in priimek: _______________________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/partnerja/podizvajalca) 

 
Žig in podpis ponudnika: ______________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika/ partnerja/podizvajalca) 

 
Kraj in datum: ________________________________________________ 

 
 
 
Opomba: Obrazec se lahko fotokopira. 
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Obrazec 6 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI 
 
 

Javno naročilo »Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-  Podroteja-Idrija 
za obdobje 2 let«   

 
__________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 
- da smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo skladno z zahtevami naročnika iz razpisne 

dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja javnega naročila. 
- da imamo pridobljeno licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 
- da razpolagamo z ustreznimi vozili, ki ustrezajo vsem veljavnim predpisom, ki urejajo področje cestnega prometa in 

vozil v cestnem prometu in predpisom, ki urejajo področje prevoza potnikov v cestnem prometu.    
- da so v podjetju zaposleni delavci oziroma pogodbeno sodelujemo z delavci, vozniki vozil, ki opravljajo javne 

prevoze oseb, ki izpolnjujejo vse predpisane zdravstvene, delovne in druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi na 
področju prevoza potnikov v cestnem prometu.  

- da bomo ves čas trajanja javnega naročila prevoze izvajali z nizkopodnim avtobusom, ki je uvrščen v emisijski 
razred  EURO 5 in ustreza tudi ostalim zahtevam naročnika iz 7. poglavja razpisne dokumentacije 

- da bo vozilo, ki ga bomo uporabljali za izvedbo naročila v tehnično brezhibnem stanju, redno servisirano in 
opremljeno z opremo in napravami v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu in 
prevozov potnikov v cestnem prometu    

- da bomo zagotovili nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika. 
- da bomo imeli ves čas izvajanja javnega naročila na razpolago prostor za parkiranje in servisiranje avtobusov, ki 

bodo potrebni za izvajanje javnega naročila 
- da zagotavljamo, da bomo storitev opravljali vse dneve v tednu,  skladno z veljavnim voznim redom. 

 
 

Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

      Kraj in datum: _________________________________ 
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Obrazec 7 
 

                  
SEZNAM REFERENC PONUDNIKA 

 
Javno naročilo: 

 
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 
 

 
 
Št. 

 
Naročnik 
(naziv, naslov, 
kontaktna oseba, 
telefon, e-naslov)  
 

 
Predmet in naziv pogodbe ter vrednost 
pogodbe v EUR brez DDV 
 

 
Obdobja izvajanja storitve 
( od… do…) 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

  

2 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Izjavljamo: 
- da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih 

treh letih pred objavo tega naročila; 
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti izvedbe storitve in nespoštovanja 

drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o 
nespoštovanju pogodbenih obveznosti 
 

      Ime in priimek: _________________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
      Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
      (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

      Kraj in datum: _________________________________ 

 

Opomba: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira. 
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Obrazec 8 
 

REFERENČNO POTRDILO 

Podpisani izdajatelj potrdila  
 
Naziv in naslov  ________________________________________________________________________  
 
Kontaktna oseba: ______________________________________________________________________ 
 
Telefon / telefaks _____________________________________  
 
e-mail: _____________________________________________  
 
 
kot referenčni naročnik pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je izvajalec:  
 
Naziv in naslov: _______________________________________________________________________  
 
 
za nas v obdobju od _______________________ do _________________________ (navesti dan, mesec, leto)  
                                              (datum začetka storitve)              (datum zaključka storitve)  
 
izvajal storitve javnega linijskega prometa in sicer:  
 
______________________________________________________________________________________  

(predmet pogodbe ) 
 

______________________________________________________________________________________  
(vrsta pogodbenih del) 

 
 
v pogodbeni vrednosti: ____________________________ EUR brez DDV. 

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec 
je vsa pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v 
dogovorjeni količini in kvaliteti. 
 
Potrdilo se izdaja na zahtevo izvajalca in se lahko uporablja izključno za potrebe prijave v postopku oddaje javnega 
naročila »Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za 
obdobje 2 let« 

 
 
 
 
 
     Ime in priimek: _____________________________________________ 
     (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu  naročnika referenčnega dela ) 

 
     Žig in podpis ponudnika: ____________________________________ 
     (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu  naročnika referenčnega dela) 
 
     Kraj in datum: _____________________________________________ 
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Obrazec 9 
 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s 
spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri 
sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročila »Izvajanje prevozov z 
mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let« podajam naslednjo 
izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v našem lastništvu: 
 

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega 
naročanja):  

Firma ponudnika: __________________________________________________________________________ 

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v 
poslovnem registru: __________________________________________________________________ 

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):  DA  NE  

Lastniška struktura ponudnika: 

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*: 
 

Fizična oseba 1: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 

Fizična oseba 2: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
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Fizična oseba 3: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________ 
 

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec 
tihe družbe*: 
 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: 
__________________________________________________________________ 

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):           DA                            NE  

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb: 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________ 

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in kraj): 
__________________________________________________________________________________________ 

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________ 

Tihi družbenik* (ustrezno označi):  DA  NE  

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:____________________________________________________________  
 

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom: 
 

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: 
__________________________________________________________________ 

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:  
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Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________ 

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:  

_________________________________________________________________________________________ 

povezana na način _________________________________________________________________________ 

 

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel: 

• vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več 
kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj 
pri upravljanju sredstev pravne osebe; 

• vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost 
nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa 
pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih 
družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane družbe. 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave 
ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi 
posredovanih podatkov. 

 
 
Ime in priimek: ________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
Žig in podpis ponudnika: ________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 
Kraj in datum: _________________________________ 
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Obrazec 10 
 
 

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

  

Naročniku Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe, za pridobitev javnega 
naročila 

 Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let 
 

izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 

 
Naročnika Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 
10.000 EUR 

 
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če  
 

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oz. odstopimo od ponudbe 
- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali 
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali 
- ne sklenemo pogodbe v določenem času ali 
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
Menična izjava je nepreklicna, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. 
 
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po  
predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do __________. 
 
 
Menica je unovčljiva pri: ______________________________________________________________________ 
 
 
s transakcijskega računa (TRR): _______________________________________________________________ 
  
 
 
Opomba: 
- original bianco menica, podpisana in žigosana mora biti dostavljena na naslov naročnika do roka za oddajo ponudb 
 

 
 Žig in podpis izdajatelja menice:______________________ 
 
 
 Kraj in datum: _____________________________________ 
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        Obrazec 11          
                     

VZOREC BANČNE GARANCIJE/KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH DEL 

 

Glava  s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 

ZA: OBČINA IDRIJA; MESTNI TRG 1, 5280 IDRIJA 
 
Datum: (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrste zavarovanja. Kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 
 
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT: (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)  
 
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: OBČINA IDRIJA; Mestni trg 1, 5280 Idrija 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št._______ (vpiše se številko in datum pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako JN________ z dne _______ za izbiro izvajalca za 
Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let. 
 
ZNESEK INA VALUTA: najmanj 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ____________ EUR 
 
LISTINE, KI JIH JE  POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU 
 

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje; 

2. Original garancije št. ________ 
 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v tiskani obliki s priporočeno pošto 
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev listin v tiskani obliki ali elektronski 
naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
DATUM VELJAVNOSTI: DD.MM.LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv 
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 
navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so 
zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za 
plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno, v 
kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem 
pravu. 
 

Za to zavarovanje veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 
758. 

Žig in podpis garanta:______________________________ 
  

 Kraj in datum: ____________________________________ 
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Obrazec 12 
 

 
OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, IDRIJA, , ki jo zastopa župan Tomaž Vencelj, v nadaljnjem besedilu: naročnik, 
matična številka: 5880068000 , identifikacijska številka za DDV: SI 20497423 
 
in 
 
______________________________ s sedežem v _____________________________, ki ga zastopa zakoniti  
 
zastopnik______________________, v nadaljnjem besedilu: izvajalec, matična številka: ___________, ID za DDV:  
 
SI_______________,  št. TRR ____________________________ pri banki _______________________ . 
 

 
sklepata naslednjo 

 
 

POGODBO 
 

»Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija- Podroteja-Idrija  
za obdobje 2 let«   

 
UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
-  da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l.RS št.91/15 in št.14/18) izvedel javni razpis za 

oddajo naročila po odprtem postopku: »Izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija-
Podroteja-Idrija za obdobje 2 let«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil  dne _____________ , št. Objave 
JN_______/2019 in v Uradnem list EU dne _______________, št. Objave _____________. 

-  je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o oddaji javnega naročila št. 
________________ z dne ____________________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 
predmetnega  javnega naročila. 

 
 
PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
Predmet pogodbe je izvajanje prevozov z manjšim nizkopodnim avtobusom z nakladalno ploščadjo – primernim za 
prevoz invalidov na vozičku, na krožni liniji Idrija-Sp.Idrija-Idrija- Podroteja-Idrija za obdobje 2 let, ki je uvrščen v 
emisijski razred EURO 5, primeren tudi za vožnjo po ulicah mestnega jedra Idrije (dolžine 8 – 10 m), kapacitete 
minimalno 24 sedišč, 40 stojišč in 1 prostorom za invalidski voziček, klima napravo in prikazovalnikom  smeri vožnje.  
Avtobus je opremljen s sistemom  za evidentiranje vozovnic z možnostjo obdelave podatkov (uporaba terminskih 
vozovnic, nakup posamezne vozovnice pri vozniku avtobusa).  
 

3. člen 
Sestavni del pogodbe so tudi: 
- razpisna dokumentacija naročnika, objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi spremembami in dopolnitvami ter 

odgovori  na vprašanja interesentov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil 
- ponudba izvajalca št. ___________ z dne ___________. 
 

4. člen 
Pogodba  je sklenjena za določen čas, in sicer za obdobje 2 let (24 mesecev) od podpisa pogodbe. 
 

5. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem prevozov začel takoj po podpisu pogodbe oz. po preteku pogodbe 
podpisane s sedanjim izvajalcem.  
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6. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo prevoze opravljal skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo prevoz potnikov v cestnem 
prometu ter v skladu z zahtevami, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji naročnika na podlagi katere je izbrani 
prevoznik predložil ponudbo. 
Izvajalec se obvezuje, da bo prevoze opravljal vse dni v letu, skladno s potrjenim urnikom voženj (voznim redom) oz. 
z morebitnimi dodatno naročenimi vožnjami.  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo storitev opravljal sam in z lastnim vozilom ali z vozilom, ki ga ima v najemu ali zakupu  in 
se obvezuje, da ves čas trajanja te pogodbe brez predhodnega soglasja naročnika ne bo najel drugih prevoznikov za 
opravljanje storitve prevoza. 
 
 
POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI 
 

7. člen 
 
Dnevna cena prevoza skladno s ponudbo št. ____________z dne ________ znaša ______________ EUR brez DDV 

oz. ________________________ EUR z upoštevanim DDV  (9,5%),  

z besedo __________________________________________________________ EUR  in _____ / 100. 

 
Pogodbena vrednost za obdobje enega leta  znaša _______________ EUR brez DDV oz. 

___________________________ EUR  z upoštevanim DDV (9,5%),  

z besedo __________________________________________________________ EUR in _____ / 100. 

 
Pogodbena vrednost za celotni čas trajanja pogodbe-obdobje dveh let  znaša _______________ EUR brez DDV oz. 

___________________________ EUR  z upoštevanim DDV (9,5%),    

z besedo __________________________________________________________ EUR in _____ / 100. 

 
Mesečna obveznost naročnika se določi tako, da se dnevna cena prevoza pomnoži s številom izvedenih dnevnih 
prevozov v mesecu, za katerega se obračun izvaja.  
 

8. člen 
Cena je fiksna in nespremenljiva do konca posameznega koledarskega leta. 
 
Za nadaljnja leta se dnevna cena uskladi skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin za skupino 072-Storitev 
povezane z delovanjem prometnih sredstev (povprečje mesecev tekočega leta/ december preteklega leta ) 
 
Glede spremembe cen in morebitnih drugih sprememb ali dopolnitev pogodbe (pridobitev sofinancerjev, ki bi 
reklamirali svojo storitev na zunanjih ali notranjih površinah mestnega avtobusa), se bosta pogodbeni stranki 
dogovorili ter spremembe uredili z aneksom k tej pogodbi. 
 

9. člen 
Izvajalec bo najkasneje do 10. dne v mesecu izstavil račun za opravljene prevoze v preteklem mesecu. K računu 
morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo naročniku nadzor nad opravljenimi prevozi in so podlaga za izstavitev 
računa. 
 
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot datum prejetja računa se 
šteje datum vnosa računa v sistemu UJPnet. 
 
Naročnik bo račun poravnal  30. dan po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca št. ____________________  
 
pri ___________________________ in transakcijske račune morebitnih podizvajalcev, skladno s 12. členom 
pogodbe. 
 
V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 
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PODIZVAJALCI 
 

10. člen 
Izvajalec bo dela, navedena v pogodbi opravil sam, brez podizvajalcev. 
(opomba: Besedilo bo vključeno v besedilo končne pogodbe, v kolikor  ponudnik nastopa sam, brez podizvajalcev) 

 
Izvajalec bo dela navedena v pogodbi opravil s svojimi delavci in delavci podizvajalca. 
(opomba: Besedilo bo vključeno v besedilo končne pogodbe, v kolikor bo ponudnik v ponudbi navedel, da nastopa s 
podizvajalcem) 
 

11. člen 
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 
Naziv:  
Naslov: 
Matična številka: 
ID za DDV: 
TRR št. _______________odprt pri __________________________ 
Zastopnik: 
Vodja del: 
Vrsta del: 
Predmet del: 
Količina del: 
Vrednost del: 
Kraj izvedbe del: 
Rok izvedbe del: 
 

12. člen 
V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, 
da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
V kolikor bo podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila se 
šteje, da: 
-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik 
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalce, ki ga je predhodno potrdil. 
 
Naročnik mora izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu, če so izpolnjeni vsi pogoji iz zgornjega odstavka. 
 
Plačila podizvajalcem morajo biti izvedena v rokih in na enak način kot velja  za plačila izvajalcu. 
 
 

13. člen 
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij iz 2. člena 
94. odstavka ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih,  ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje  in sicer 
najkasneje v roku petih dni po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z 
obvestilom  naročniku posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3. 
 

14. člen 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega 
podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  
Naročnik ne bo zavrnil podizvajalca, če bo kljub obstoju razlogov za izključitev, v skladu z devetim odstavkom 75. 
člena ZJN-3, predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost. 
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajane ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca 
naročnika obvestiti najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 

15. člen 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od 
plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec 
prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 
naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno 
revizijsko  komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopka naročanja za predpisano obdobje. 
(opomba:ta člen  bo v pogodbi v kolikor bo v ponudbi ponudnik navedel, da bo naročilo izvajal s podizvajalci) 
 
 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

16. člen 
Izvajalec je odgovoren za tehnično brezhibnost vozila, za varno, kvalitetno in vestno opravljanje prevozov. 
Izvajalec prevozov se obvezuje, da bo prevoze opravljal s čistimi, urejenimi in redno vzdrževanimi vozili in z urejenimi 
vozniki, ki morajo izpolnjevati predpisane zdravstvene, delovne in druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi. 
Izvajalec v celoti odgovarja za varnost potnikov med prevozom in je dolžan zavarovati potnike proti morebitnim 
poškodbam, ki bi jih le-ti utrpeli v primeru prometne nesreče. 
Izvajalec jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi in zavarovanje za materialno škodo za 
obdobje oddaje naročila. 
V primeru okvare vozila se prevoznik obveže zagotoviti nemoteno opravljanje storitev v enakem obsegu in kvaliteti. 
Nadomestno vozilo bo zagotovil v roku _______ minut in sicer z lokacije/ij _________________________. 
                                                                         
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

17. člen 
V primeru kakršnihkoli sprememb pri izvajanju prevozov z mestnim avtobusom, ki so predmet te pogodbe, bo 
naročnik le-te posredoval prevozniku najpozneje v roku dveh do petih dni  pred nastankom spremembe. 
Morebitno spremembo bo naročnik posredoval prevozniku v pisni obliki, razen ob nujnih in nepredvidenih primerih, ko 
bo naročnik javil prevozniku spremembo po telefonu. 
 

18. člen 
V kolikor  bi naročnik menil, da se prevozi ne izvajajo v skladu z dogovorom, to pogodbo in veljavnimi predpisi, ki 
urejajo področje prevoza v cestnem prometu in prevoza potnikov v cestnem prometu, bo uveljavljal reklamacijo. 
Reklamacija mora biti pisna in se vroči s strani prevoznika pristojni osebi za reklamacije. 
Prevoznik je dolžan reklamacijo obravnavati in najkasneje v roku 3 dni o njeni rešitvi pisno obvestiti naročnika. 
 
 
ODSTOP OD POGODBE 
 

19. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe v naslednjih primerih: 
 
- če prevoznik ne izpolnjuje več pogojev po Zakonu o javnem naročanju, 
- če prevoznik preneha s poslovanjem, 
- če prevoznik izgubi licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu, 
- če prevoznik ne izvaja prevozov na dogovorjeni relaciji in v času, ki je določen s to pogodbo ali glede na dogovor z  

naročnikom, 
- če prevoznik ne upošteva reklamacij naročnika, 
- če prevoznik ne zagotovi tehnično brezhibnih vozil, opremljenih z napravami in opremo v skladu z veljavnimi 

predpisi, 
- če prevoznik ne zagotovi voznikov za prevoz, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz oseb v cestnem prometu v skladu s 

predpisi in zahtevami naročnika, 
- če prevoznik ne spoštuje svoje ponudbe na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil te pogodbe 
- če prevoznik samovoljno poveča ceno prevozov. 
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Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju te pogodbe s strani prevoznika pogodbo prekine, o čemer mora 
najmanj dva (2) meseca pred nameravano prekinitvijo pisno obvestiti prevoznika. V primeru iz prve, druge in tretje 
alineje prvega odstavka tega člena ima naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe. 
 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanašajo na plačilo opravljenih prevozov, ima 
prevoznik pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom pisno 
obvestiti naročnika. 
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ima katerakoli pogodbena stranka pravico 
odstopiti od te pogodbe, o čemer mora nasprotno stranko najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom pisno 
obvestiti. Prav tako lahko pogodba kadarkoli sporazumno preneha.  
 
 
ZAVAROVANJA 
 

20. člen 
Izvajalec je dolžan v roku 10 dni od dneva podpisa te pogodbe naročniku  predložiti bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do 
vključno 30 dni dlje kot je veljavnost te pogodbe. 
 
V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči ustreznega bančnega zavarovanja  garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te 
pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve 
pogodbenih obveznosti. 

 
 

ODGOVORNE OSEBE POGODBENIH STRANK 
 

21. člen 
S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvajanje te pogodbe ________________________ 
 
S strani prevoznika je pooblaščena oseba za izvajanje te pogodbe _______________________ 
 

 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  

 
22. člen 

V skladu s prvim odstavkom 14. člena ZIntPK (Ur. list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11) je pogodba nična, v kolikor kdo v 
imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
- pridobitev posla ali  
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.  
 
Dobavitelj zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu dobavitelja, ki je sestavni del te 
pogodbe resnična in izkazuje resnične podatke. 
 
 
RAZVEZNI POGOJ (67.a člen) 
 

23. člen 
Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu 
ali podizvajalcu izpolnjena ena od naslednjih okoliščin: 
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- da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali 
več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan 
preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne preverjanja; 

- da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec 
zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, 
da ni izpolnjen razlog iz prve alineje prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v 
drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest 
mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. (ta odstavek 
v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na 
podizvajalce). 
 

24. člen 
V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni o tem 
obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, začel nov postopek javnega naročanja. 
V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v 
roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne 
predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega 
podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo 
naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov 
postopek javnega naročila. 
 

25. člen 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prve alineje 23. člena ter ob 
upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno 
naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
 
REŠEVANJE SPOROV 
 

26. člen 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika. 
 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

27. člen 
Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odločnim pogojem 
predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je to zahtevano. 
 
Pogodba se spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom (aneksom), ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki. 
Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja. 
 

28. člen 
Pogodba je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik 2 (dva) in prevoznik 2 (dva) izvoda. 
 
Številka: Številka: 
Datum: 
 
Prevoznik: 

Datum: 
 
Naročnik: 

 župan 
 Tomaž Vencelj 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. PREDMET NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je izvajanje prevozov z mestnim avtobusom na krožni liniji dolžine 12 km,  na relaciji  Idrija-
Sp.Idrija-Idrija-Podroteja-Idrija za obdobje 2 let.  
 
Za izvajanje prevozov je potrebno zagotoviti manjši avtobus, uvrščen v emisijski razred EURO 5, primeren tudi za 
vožnjo po ulicah mestnega jedra Idrije (dolžina 8 – 10 m), nizkopodni z nakladalno ploščadjo – primeren za prevoz 
invalidov na vozičku, kapacitete minimalno 24 sedišč, 40 stojišč in 1 prostorom za invalidski voziček, klima napravo in 
prikazovalnikom  smeri vožnje.  Avtobus mora biti opremljen s sistemom  za evidentiranje vozovnic z možnostjo 
obdelave podatkov (uporaba terminskih vozovnic, nakup posamezne vozovnice pri vozniku avtobusa). Homologacija 
vozila: za kategorijo M3, razred 1. 
 
Prevoze se izvaja vse dni v letu, v skladu z že oblikovanim voznim redom, ki je priloga razpisne dokumentacije. 
 
Storitev izvajanja prevozov z mestnim avtobusom bo financirana iz proračuna Občine Idrija, iz sredstev uporabnikov 
storitev  in morebitnih sredstev oglaševalcev, sponzorjev,… 
 
Naročnik bo na podlagi merila »ekonomsko najugodnejša ponudba« ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne 
dokumentacije izbral za celotno javno naročilo ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.  
Ponudnik bo moral začeti z izvajanjem storitve takoj po preteku pogodbe podpisane s sedanjim izvajalcem. 


