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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

Naročnik: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa 

direktorica Jasmina Tomažič, v nadaljevanju naročnik.  

Naročnik vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti 

na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3).  

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih 

storitev v skladu in na način kot ga določa ta člen.  

 

1.1. Predmet javnega naročila  

Predmet javnega naročila je oddaja del za izdelavo projektne dokumentacije (osnutek PGD z 

osnutkom projekta opreme, študija ogrevanja, PGD, PZI in PID) v nadaljevanju: projektna 

dokumentacija, za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska 

Bistrica.  

Naročnik je v ta namen pripravil Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za 

samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica v nadaljevanju: 

Projektna naloga. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika 

so določene v Projektni nalogi, ki je sestavni del te dokumentacije in katero je potrebno pri pripravi 

ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati. Projektna naloga se v večini elementov sklicuje na 

tehnično poročilo, ki je sestavni del izdelanega projekta IDP, Arhitekturni atelje Vera Klepej Turnšek 

s.p., Celje, avgust 2014, zato je potrebno upoštevati tudi izdelano tehnično poročilo. Izdelani IDP je 

bil strokovno usklajen ter potrjen s strani naročnika, zato morajo biti odstopanja projektne 

dokumentacije od izdelanega IDP-ja minimalne. Pri predmetu javnega naročanja se morajo prav tako 

upoštevati temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.  

 

1.2. Rok izvedbe pogodbe  

- Pričetek: takoj po sklenitvi pogodbe  

- Dokončanje: v skladu s projektno nalogo  

 

1.3. Kraj izvedbe  

Kraj izvedbe je kompleks Doma starejših občanov Ilirska Bistrica v Ilirski Bistrici. Podrobnejša 

specifikacija je razvidna iz Projektne naloge.  

Ogled lokacije je možen samostojno ali v dogovoru z naročnikom po predhodni najavi pri kontaktni 

osebi na tel. št. 070 550 580 (Zdravko Kirn).  

1.4. Objave  

Prek Portala javnih naročil.  



Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te dokumentacije.  

1.5. Dodatne informacije:  

Dodatne informacije in pojasnila so možna izključno preko portala javnih naročil. Naročnik bo na 

vprašanja, ki bodo preko Portala javnih naročil, postavljena najkasneje do 09.01.2018 do 11.00 ure 

odgovoril še isti dan. Po tem roku naročnik ne bo več odgovarjal na vprašanja.  

Naročnik sme v skladu z določili ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Informacije, ki jih 

posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za 

spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 

informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 

odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 

Naročnik bo v primeru utemeljenosti podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo 

ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo 

iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.  

1.6. Oddaja ponudb  

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 

15.01.2018 do 11.00 ure na naslov Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 

Ilirska Bistrica. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela 

za pravočasno.  

Odpiranje ponudb se bo izvedlo 17.01.2018 ob 13.00 uri v sejni sobi Dom starejših občanov Ilirska 

Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, glavna stavba, I. nadstropje.  

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo spremeni ali dopolni s pisnim obvestilom, ki mora na naslov 

naročnika prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na naslovnici ponudbe mora biti dopisano 

»UMIK/ SPREMEMBA/ DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že 

oddane ponudbe.  

V primeru umika ponudbe, bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Dopolnitve ali spremembe 

ponudbe bodo odprte na javnem odpiranju pred ponudbo samo.  

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici - kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer:  

v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa navedba 

predmeta javnega naročila  

»IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SAMOSTOJNO STANOVANJSKO ENOTO V KOMPLEKSU DOMA 

STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA«  

in označba  

»NE ODPIRAJ – PONUDBA!«  

Na hrbtni strani ovitka-kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika.  

Naročnik bo upošteval vse popolne ponudbe. Kot popolna ponudba se smatra ponudba, ki ima 

izpolnjene in priložene vse priloge, ki so opredeljene v razpisni dokumentaciji, predložena referenčna 



potrdila, parafirano pogodbo, parafirano projektno nalogo, finančna zavarovanja ter zavarovalno 

polico.  

Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni 

predstavniki naročnika ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.  

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom 

ponudnikov. Naročnik bo ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili, 

kopijo zapisnika o odpiranju ponudb poslal po pošti v 3 dneh od odpiranja ponudb.  

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve in 

druge informacije o javnem naročilu pošiljala na elektronsko pošto ponudnika, navedeno v ponudbi.  

Vodja postopka  

Zdravko Kirn 

  



2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  

2.1. Zakoni in drugi predpisi  

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:  

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) in pripadajoči podzakonski predpisi;  

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s 

spremembami);  

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami);  

- predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in ki so zavedeni v Projektni nalogi.  

 

2.2. Dokumentacija  

2.2.1. Vsebina dokumentacije  

Dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:  

- 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe;  

- 2. poglavje: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe;  

- 3. poglavje: Ponudbena dokumentacija;  

- 4. poglavje: Vzorec pogodbe;  

- 5. poglavje: Vzorec za finančno zavarovanje;  

- vse ostale priloge in dokumenti, objavljeni na portalu naročnika.  

Sestavni del dokumentacije so tudi informacije k tej dokumentaciji.  

 

2.3. Priprava ponudbe  

2.3.1. Jezik ponudbe  

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

V angleškem ali nemškem jeziku so lahko le prospektni materiali, licenčne pogodbe, licence in 

podobno, ki dodatno pojasnjuje ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno 

zahteva prevode prej navedenih dokumentov, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo 

naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo potrebno prevesti.  

2.3.2. Ponudbena dokumentacija  

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z zahtevami te dokumentacije.  



Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, 

ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici naj bo prilepljen izpolnjen obrazec naslovnica za 

ponudbo, ki je v prilogi te dokumentacije.  

Ponudnik pripravi en izvod ponudbene dokumentacije. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti 

natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja 

ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Popravljene napake morajo biti označene z 

podpisom osebe, ki podpiše ponudbo, datumom in žigom.  

Ponudnik k ponudbeni dokumentaciji priloži parafirano Projektno nalogo s katero potrjuje, da je 

seznanjen z zahtevami in obsegom Projektne naloge, ki jih zahteva naročnik.  

Ponudnik prevzema vse stroške vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe. 

2.3.3. Ponudbena cena  

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse elemente iz katerih so 

sestavljene, davke in morebitne popuste. Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.  

Ponudbena cena velja za celotno naročilo, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih projektnih pogojev 

in soglasij na projekt za izvedbo projektiranih del. Cena je fiksna in nesprejemljiva do konca izvajanja 

predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški izdelave projektne 

dokumentacije, tudi za dela, ki z razpisno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z 

veljavnimi predpisi in pravili stroke. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi vse 

manipulativne in ostale stroške, ki jih bo imel pri izvedbi predmeta javnega naročila.  

V ceno so vključene tudi vse naknadne uskladitve in popravki projektne dokumentacije in študij: 

osnutek PGD z osnutkom projekta opreme, študija ogrevanja, PGD, PZI in PID. 

2.3.4. Veljavnost ponudbe  

Ponudba mora biti veljavna vsaj 60 dni od oddaje ponudb.  

2.3.5. Zahtevano finančno zavarovanje  

Ponudnik mora naročniku, za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, predložiti 

zahtevano finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi 

poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz dokumentacije. Finančno zavarovanje po vsebini ne sme 

bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije.  

Nedopustne vsebinske spremembe so: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih je določil 

naročnik, nižji znesek, kot ga je določil naročnik, sprememba krajevne pristojnosti za reševanje 

sporov med upravičencem in garantom.  

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe  

Menica v vrednosti 3,00 % ponudbene vrednosti z DDV (priložiti 5x bianko menic in 5x meničnih 

izjav), z veljavnostjo vsaj 60 dni od oddaje ponudb.  

 



Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije (EPGP 758) 

ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti (z DDV), in sicer v 

roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Trajanje finančnega zavarovanja je še najmanj 60 dni po preteku 

roka za predložitev PZI. Način finančnega zavarovanja za izdelavo PID dokumentacije bosta naročnik 

in izbrani ponudnik določila sporazumno in zanj sklenila ustrezen aneks k pogodbi. 

Zavarovanje poklicne odgovornosti projektanta  

Izvajalec mora predložiti zavarovalno polico v skladu z ZGO-1 v višini najmanj 41.000 € z veljavnostjo 

najmanj 2 leti po predaji PZI. Zavarovalno polico morajo predložiti ponudnik in vsi podizvajalci (vse 

firme ki bodo izdelovale projektno dokumentacijo), vsak v višini najmanj 41.000 €. V kolikor ima 

polica krajšo veljavo je potrebno predložiti izjavo zavarovalnice o podaljšanju veljavnosti police v 

skladu z zahtevami razpisa.  

2.3.6. Variantna ponudba  

Variantne ponudbe niso dopuščene.  

 

2.4. Ugotavljanje sposobnosti  

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, 

sprejel lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. in 2.5. teh navodil. 

Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del 

dokazil v zvezi z navedbami v izjavi. 

V primeru dvoma v resničnost ponudnikovih izjav lahko naročnik pred oddajo javnega naročila od 

najugodnejšega ponudnika zahteva, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami.  

Gospodarski subjekt lahko vsa dokazila iz točk 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. in 2.5. teh navodil predloži tudi 

sam. Naročnik si pridružuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku 

le-teh.  

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 

dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je 

mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik 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 ponudnik sedež.  

2.4.1. Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost  

1. Gospodarskemu subjektu in 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, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem 

odstavku 75. člena ZJN-3.  



 

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim 

odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže 

svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.  

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi).  

Ponudnik naročniku posreduje tudi Prilogo 4 in Prilogo 5. Pooblastilo za pridobitev potrdil iz javnih 

evidenc za gospodarski subjekt (Priloga 4 se izpolni za vse gospodarske subjekte v ponudbi) in 

Pooblastilo za pridobitev potrdil iz javnih evidenc (Priloga 5 se izpolni za vse osebe, ki so članice 

upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila 

za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).  

Ponudnik lahko zahtevana potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila 

morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, 

šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zahtevana potrdila predloži ponudnik sam, mu ne 

bo treba prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.  

2. 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.  

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi)  

3. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti, 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 ponudnik sedež, ali predpisi države 

naročnika v vrednosti 50 EUR ali več.  

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi) 

4. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe mora imeti predložene vse obračune davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.  

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi)  

5. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti 

s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 

države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.  

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi)  

6. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti 

in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB-2) in mu ni na podlagi tega člena 

prepovedano poslovanje z naročnikom.  



DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi)  

V primeru skupne ponudbe mora pogoje izpolniti vsak izmed partnerjev. Kadar namerava ponudnik 

izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.4.1. izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo 

sodeloval pri izvedbi javnega naročila.  

2.4.2. Ustreznost  

7. Gospodarski subjekt ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo 

prevzema v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in ima 

veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če 

je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma 

je član posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, če je takšno 

članstvo potrebno. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, imamo vsa potrebna 

dovoljenja in izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje.  

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj za dela, ki jih bo izvajal, izpolniti vsak izmed partnerjev.  

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke za dela, ki jih 

bo izvajal podizvajalec, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila.  

 

2.4.3. Finančna sposobnost  

8. Boniteta  

Ponudnik mora izkazovati ekonomski – finančno sposobnost izvesti predmetno javno naročilo. Kot 

dokazilo je potrebno priložiti ustrezni bonitetni obrazec iz katerega je razvidna bonitetna ocena po 

standardu Basel2-najmanj SB9 ali primerljivo.  

Primerljivost bonitetnih ocen drugih finančnih institucij s standardom Basel2 je sledeča:  

BASEL II SB1-SB3 

ali vsi razredi A po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 

BASEL II SB4-SB5 

ali vsi razredi B po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 

BASEL II SB6-SB7 

ali vsi razredi C po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 

BASEL II SB8-SB9 

ali vsi razredi D po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 
 

 
DOKAZILO: ustrezno potrdilo finančne institucije, ki je pristojno za izdelavo bonitetnih poročil in iz 

katerega je razvidna bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2016 (S.BON-1, S.BON-1/P 

ali primerljivo).  

Opomba: Ponudnike izrecno opozarjamo, da je minimalna bonitetna ocena SB9 po Basel 2 standardu 

ali prej navedena primerljiva bonitetna ocena po drugih metodologijah zgolj pogoj za dopustnost 



ponudbe in da je bonitetna ocena eno od meril za vrednotenje ponudb, kar je v razpisni dokumentaciji 

podrobneje navedeno v poglavju 2.7. Merila pri oddaji javnega naročila. 

 

2.4.4. Tehnična in strokovna sposobnost  

9. Reference:  

Tehnična in strokovna sposobnost je izkazana, v kolikor ponudnik ali vodilni partner iz skupne 
ponudbe izpolnjujejo pogoje glede zahtevane usposobljenosti odgovornega vodje projekta in 
projektantov posameznih načrtov in elaboratov iz projektne dokumentacije ter usposobljenost 
izkažejo z ustreznimi referenčnimi potrdili ter prilogami, in sicer: 
 
A/ ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
Usposobljenost odgovornega vodje projekta je izkazana, če je iz predloženih referenčnih potrdil in 
prilog razvidno, da je bil odgovorni vodja projekta, ki ga ponudnik ali vodilni partner nominira v 
predmetni ponudbi v funkciji odgovornega vodje projekta pri izdelavi PGD in/ali PZI projektne 
dokumentacije za izgradnjo najmanj treh objektov ali faz izgradnje objekta, ki se po klasifikaciji vrst 
objektov CC-SI uvrščajo med: CC-SI 1122, 1130, 1211, 1212, 1220, 1262, 1263, 1264 ali 1265, katerih 
skupna projektantska ocena iz obrazca 4 v vodilni mapi je znašala nad 2.000.000,00€ (brez DDV) in 
je bilo za posamezni objekt ali posamično fazo pridobljeno uporabno dovoljenje po 1.1.2007. 
 
Dokazilo za vsako posamezno projektno dokumentacijo so: 

- Podpisano in žigosano referenčno potrdilo, iz katerega so nedvoumno razvidni naziv in 
vrsta objekta ali njegove faze ter klasifikacijska uvrstitev objekta (CC-SI) 

- Kopijo obrazca 4 iz vodilne mape projekta ali drugi ustrezni del projektne dokumentacije, iz 
katerega je razvidna skupna projektantska ocena investicije 

- Kopija uporabnega dovoljenja  
 
B/ PROJEKTANTI POSAMEZNIH NAČRTOV IN ELABORATOV IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IN 
SICER: 
* projektant arhitekture 
* projektant gradbenih konstrukcij 
* projektant zvočne zaščite 
* projektant požarne zaščite 
* projektant elektro inštalacij 
* projektant strojnih inštalacij 
 
Usposobljenost projektanta posameznih načrtov in elaboratov iz projektne dokumentacije je 
izkazana, če je iz predloženih referenčnih potrdil razvidno, da je bil projektant posameznega 
načrta, ki ga ponudnik ali vodilni partner nominira v predmetni ponudbi izdelovalec posameznega 
istovrstnega načrta pri izdelavi PGD in/ali PZI projektne dokumentacije za izgradnjo najmanj treh 
objektov ali faz izgradnje objekta, ki se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI uvrščajo med: CC-SI 1122, 
1130, 1211, 1212, 1220, 1262, 1263, 1264 ali 1265, katerih skupna kvadratura je presegala 2.000 
m2 in je bil načrt izdelan po 01.01.2005. 
 
Dokazilo za vsako posamezno projektno dokumentacijo so: 

- Podpisano in žigosano referenčno potrdilo, iz katerega so nedvoumno razvidni naziv in 
vrsta objekta ali njegove faze, klasifikacijska uvrstitev objekta (CC-SI), kvadratura objekta 
ali njegove faze ter datum izdelave projekta. 

 



DOKAZILO: Imenovanje projektne skupine (priloga 6), referenčna potrdila (priloge 8, 9, 10)  

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: obračun, potrdilo o 

referencah s strani posameznih naročnikov, izvajalsko pogodbo... ) o izvedbi navedenega 

referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.  

Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena ali prevzeta v času 

predložitve ponudbe.  

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi. Ponudnik lahko referenčni pogoj 

izpolnjuje tudi z referenco podizvajalca pod pogojem, da bo ta referenca uporabljena za dokazovanje 

usposobljenosti za tisti del posla, ki ga ta podizvajalec prevzema v ponudbi.  

Opomba 1: Ponudnike izrecno opozarjamo, da je izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisne 

dokumentacije  zgolj pogoj za dopustnost ponudbe in da so v merilih za vrednotenje ponudb 

predvidene tudi druge reference odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta arhitekture, 

ki lahko bistveno vplivajo na razvrščanje ponudb, kar je v razpisni dokumentaciji podrobneje 

navedeno v poglavju 2.7. Merila pri oddaji javnega naročila. 

Opomba 2: Ponudnik lahko za potrebe dokazovanja tehnične in strokovne usposobljenosti 

posameznega odgovornega vodje projekta ali projektanta posameznega načrta ali elaborata navede 

samo eno projektno dokumentacijo za isti objekt ali njegovo fazo (ali PGD ali PZI). 

 

 

10. Imenovanje projektne skupine:  

Ponudnik mora imenovati:  

- odgovornega vodjo projekta, ki izpolnjuje pogoje iz poglavja 2.4.4., točka 9. Reference.  

- odgovorne projektante za posamezne načrte in elaborate: 

*projektant arhitekture 

* projektant gradbenih konstrukcij 

* projektant zvočne zaščite 

* projektant požarne zaščite 

* projektant elektro inštalacij 

* projektant strojnih inštalacij, 

ki izpolnjujejo pogoje iz poglavja 2.4.4., točka 9. Reference. 

Vsi nominirani morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov.  



Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na 

področju:  

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,  

- zvočne zaščite stavb,  

- požarne zaščite stavb,  

- zagotavljanja zdravih bivanjskih razmer,  

- okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.  

DOKAZILO: Imenovanje projektne skupine (Priloga 8)  

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: obračun, potrdilo o 

referencah s strani posameznih naročnikov, izvajalsko pogodbo... ) o izvedbi navedenega 

referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. 

2.5. Podizvajalci  

Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila:  

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in 

je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.  

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval 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. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene 

predpisane izjave za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.  

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev, bo naročnik podizvajalca zavrnil.  

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v 

primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, 

zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek omenjenega člena.  

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.  

Za vsakega nominiranega podizvajalca se priložijo zahtevane priloge.  

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na 

število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.  

Če se bodo po sklenitvi pogodbe za predmetno javno naročilo nominirali novi podizvajalci, bodo le ti 

morali izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila, ki so zahtevana za podizvajalce v tej dokumentaciji.  

V primeru, da bo ponudnik/izbrani izvajalec zamenjal podizvajalca, bo naročnik od novega 

podizvajalca zahteval enaka dokazila za izpolnjevanje sposobnosti kot od podizvajalca, s katerim je 

ponudnik dokazoval sposobnost.  

 



2.6. Skupna ponudba  

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Skupna ponudba mora biti 

pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije.  

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse 

pogoje iz točke 2.4.1. in 2.4.2. te dokumentacije. Prav tako morajo vsi ponudniki potrditi temeljne 

okoljske zahteve iz točke 2.5. te dokumentacije.  

Obrazec »Ponudba« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, 

podpisan s strani vodilnega partnerja).  

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti preostale zahtevane obrazce posamično in v njem 

navesti vse zahtevane podatke.  

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega 

naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali 

med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev 

iz točke 2.4.1. teh navodil. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 2.4.1. 

teh navodil bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.  

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 

lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo 

natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede 

na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.  

V primeru skupne ponudbe bo naročnik do sprejema odločitve o oddaji naročila komuniciral s 

ponudnikom – vodilnim partnerjem. 

2.7. Merila pri oddaji javnega naročila  

Pri oddaji naročila bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz 
naslednjih elementov:  
- »ponudbena cena«: delež merila max 60 točk (60%)  

- »bonitetna ocena ponudnika/vodilnega partnerja«: delež merila max 6 točk (6%) 

- »reference odgovornega vodje projekta pri projektiranju objektov iz klasifikacije objektov CC-SI 
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine«: delež merila max 16 točk (16%) 

- »reference odgovornega projektanta arhitekture pri projektiranju domov s sodobnimi koncepti 
dela«: delež merila max 18 točk (18%)  
 
Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo prejela najvišje skupno število točk (max 100). V primeru, da dve 
dopustni in samostojni ponudbi prejmeta enako skupno število točk po zaokrožitvi na dve decimalki, 
bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, ki je ponudila nižjo ponudbeno ceno.  
 
Naročnik bo pred odločitvijo v postopek vključil dodatna pogajanja z enim, dvema ali največ tremi 
ponudniki, katerih ponudbe so bile glede na število prejetih točk razvrščene od prvega do tretjega 
mesta. Izmed teh ponudnikov k dodatnim pogajanjem ne bodo povabljeni tisti ponudniki, katerih 
ponudbena cena je za več kod 10% presegala vrednosti najnižje prejete dopustne ponudbe. Predmet 
pogajanj bo zgolj končna ponudbena cena. 
 
 



1. Merilo »PONUDBENA CENA«: max 60 točk 
 
Ponudbena cena predstavlja 60% meril. Število točk, ki jih prejme posamezna ponudba se izračuna na 
način, da se končna vrednost najnižje prejete dopustne ponudbe najprej deli z končno vrednostjo 
ocenjevane ponudbe, nato pa pomnoži z 60. Najnižja dopustna ponudba tako prejme 60 točk, ostale 
pa sorazmerno manjše število točk. 
 
Način ocenjevanja je razviden iz spodaj navedene formule:  
 

najnižja ponudbena vrednost  
št. točk = --------------------------------------------------------- x 60  

vrednost ocenjevane ponudbe  
 
 
2. Merilo: »BONITETNI RAZRED PONUDNIKA ALI VODILNEGA PARTNERJA« - max 6 točk  
 
Bonitetni razred ponudnika predstavlja 6% meril. Predmetna ponudba bo prejela med 0 in največ 6 
točk, v odvisnosti od uvrstitve ponudnika ali vodilnega partnerja v posamični bonitetni razred. 
Višja kot je boniteta ponudnika, višje bo število prejetih točk. Točkovanje se izvede po naslednjem 
kriteriju: 
 
BASEL II SB1-SB3 6 točk 

ali vsi razredi A po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 

BASEL II SB4-SB5 
3 točke 

ali vsi razredi B po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 

BASEL II SB6-SB7 
1 točka 

ali vsi razredi C po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 

BASEL II SB8-SB9 
0 točk 

ali vsi razredi D po Fitch, Moody's, Standard&Poor's, Capital Inteligence 
 

3. Merilo: »REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA PRI PROJEKTIRANJU OBJEKTOV IZ 
KLASIFIKACIJE OBJEKTOV CC-SI 11302 STANOVANJSKE STAVBE ZA DRUGE POSEBNE DRUŽBENE 
SKUPINE« - max 16 točk  
 
Reference odgovornega vodje projekta pri projektiranju objektov iz klasifikacije objektov CC-SI 

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine predstavljajo 16% meril.  

Predmetna ponudba bo prejela med 0 in 16 točk, v odvisnosti od števila ustreznih referenc. 

Točkovanje se izvede po naslednjem kriteriju: 

5 ali več dodatnih referenc 16 točk 

4  reference    11 točk 

3 reference   7 točk 

2 referenci    4 točke 

1 referenca    2 točki 

brez referenc   0 točk 



 

Referenčnost odgovornega vodje projekta je izkazana, če je iz predloženih referenčnih potrdil in 

prilog razvidno, da je bil odgovorni vodja projekta, ki ga ponudnik ali vodilni partner nominira v 

predmetni ponudbi v funkciji odgovornega vodje projekta pri izdelavi PGD in/ali PZI projektne 

dokumentacije za izgradnjo/adaptacijo/rekonstrukcijo objektov ali faz 

izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije objekta, ki se po klasifikaciji vrst objektov CC-SI uvrščajo med: 

CC-SI  11302, katerih skupna projektantska ocena iz obrazca 4 v vodilni mapi je znašala nad 

1.000.000,00€ (brez DDV) in je bilo za posamezni objekt ali posamično fazo pridobljeno uporabno 

dovoljenje po 1.1.2007. 

Dokazila za vsako posamezno projektno dokumentacijo so: 

 Podpisano in žigosano referenčno potrdilo, iz katerega so nedvoumno razvidni naziv in vrsta 

objekta ali njegove faze, datum izdelave dokumentacije  ter klasifikacijska uvrstitev objekta 

(CC-SI 11302) 

 Kopijo obrazca 4 iz vodilne mape projekta ali drugi ustrezni del projektne dokumentacije, iz 

katerega je razvidna skupna projektantska ocena investicije 

 Kopija uporabnega dovoljenja 

Opomba 1: Ponudnik lahko za potrebe vrednotenja ponudbe po tem merilu navede samo eno 

projektno dokumentacijo za isti objek ali njegovo fazo (ali PGD ali PZI). 

Opomba 2: Ponudnik lahko za potrebe vrednotenja ponudbe po tem merilu navede projektno 

dokumentacijo, ki jo je predhodno že navedel pri pogojih za tehnično in strokovno usposobljenost 

ponudnika, v kolikor se ta nanaša na ustrezno klasifikacijo objekta (CC-SI 11302). 

Opomba 3: Ponudniki referenčna potrdila odgovornega vodje projekta za potrebe vrednotenja 

ponudb predložijo na obrazcu (priloga 8). Ker je obrazec namenjen tudi dokazovanju tehnične in 

strokovne usposobljenosti, je potrebno za namen vrednotenja ponudb po tem merilu na obrazcu v 

predelku Namen potrdila obkrožiti bodisi (b) vrednotenje ponudb bodisi (c) oboje ter v predelku 

Priloge obkrožiti (a) kopija obrazca 4 iz vodilne mape ali drugo ustrezno dokazilo ter (b) kopija 

uporabnega dovoljenja ter obe prilogi tudi fizično priložiti referenčnemu potrdilu. 

 

4. Merilo: »REFERENCE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE PRI PROJEKTIRANJU DOMOV 

ZA STAREJŠE S SODOBNIMI KONCEPTI DELA« - max 18 točk 

Reference odgovornega projektanta arhitekture pri projektiranju domov s sodobnimi koncepti dela 

predstavljajo 18% meril.  

Predmetna ponudba bo prejela med 0 in 18 točk, v odvisnosti od števila ustreznih referenc. 

Točkovanje se izvede po naslednjem kriteriju: 

4  ali več referenc  18 točk 

3 reference  11 točk 



2 referenci   6 točk 

1 referenca   2 točki 

brez referenc  0 točk 

 

Referenčnost odgovornega projektanta arhitekture je izkazana, če je iz predloženih referenčnih 

potrdil in prilog razvidno, da je bil odgovorni projektant arhitekture, ki ga ponudnik ali vodilni 

partner nominira v predmetni ponudbi v funkciji odgovornega projektanta arhitekture pri izdelavi 

Idejnega projekta in/ali PGD in/ali PZI projektne dokumentacije za 

izgradnjo/adaptacijo/rekonstrukcijo objektov ali faz izgradnje/adaptacije/rekonstrukcije objekta, 

katere predmet projektiranja je bilo urejanje objekta za starejše ali njegovega dela v skladu z 

novimi koncepti dela in katerih obseg je znašal nad 1000 m2, projektna dokumentacija pa je bila 

izdelana v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami po 1.1.2005. 

Dokazilo za vsako posamezno projektno dokumentacijo je: 

 Podpisano in žigosano referenčno potrdilo, iz katerega so nedvoumno razvidni naziv in 

vrsta objekta ali njegove faze, klasifikacijska uvrstitev objekta (CC-SI 11302), kvadratura 

objekta ali njegove faze, datum izdelave projekta ter navedba strokovne inštitucije, ki je pri 

izdelavi projektne dokumentacije sodelovala (Firis d.o.o., Inštitut Antona Trstenjaka, 

Seniorprojekt d.o.o., MDDSZ,..). 

Opomba 1: Ponudnik lahko za potrebe vrednotenja ponudbe po tem merilu navede samo eno 

projektno dokumentacijo za isti objekt ali njegovo fazo (ali IP ali PGD ali PZI). 

Opomba 2: Ponudnik lahko za potrebe vrednotenja ponudbe po tem merilu navede projektno 

dokumentacijo, ki jo je predhodno že navedel pri pogojih za tehnično in strokovno usposobljenost 

ponudnika, v kolikor se ta nanaša na ustrezno klasifikacijo objekta (CC-SI 11302) in je na 

priloženem referenčnem potrdilu navedeno sodelovanje s strokovno inštitucijo. 

Opomba 3: Ponudniki referenčna potrdila odgovornih projektantov arhitekture za potrebe 

vrednotenja ponudb predložijo na obrazcu (priloga 9). Ker je obrazec namenjen tudi dokazovanju 

tehnične in strokovne usposobljenosti, je potrebno za namen vrednotenja ponudb po tem merilu 

na obrazcu v predelku Namen potrdila obkrožiti bodisi (b) vrednotenje ponudb bodisi (c) oboje ter 

v predelku Posebne navedbe za potrebe vrednotenja ponudb navesti kvadraturo objekta ali 

njegove faze ter navedba strokovne inštitucije  

Opomba 4: Na spletni strani Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 

sožitje v zavihku »slovar« je zapisana kratka definicija in opis, avtorja Jožeta Ramovša. Citiramo:  

»Dom četrte generacije je ime za arhitekturni koncept gradnje domov za stare ljudi, ki se je razvil 
zlasti po letu 1990. Z njim je arhitekturna stroka prispevala odločilen razvojni premik v gradnji 
ustanov za dolgotrajno oskrbo onemoglih ljudi. Novost je bila koncept gradnje po zgledu načina 
življenja v domači stanovanjski hiši. V središče so postavili vsakdanjo gospodinjsko dejavnost kuhanja 
in družabnega življenja v veliki bivalni kuhinji, ki jo obdaja kakih deset individualnih enoposteljnih sob; 
te so intimni osebni prostor vsakega stanovalca. 
 



Ta koncept je nastal najprej za potrebe najbolj onemoglih starih ljudi z demenco. Ker je bil veliko bolj 
prijazen za življenje stanovalcev, za njihove domače in za oskrbovalno osebje, se v srednji Evropi naglo 
širi tudi za potrebe telesno in duševno manj opešanih ljudi. Njegov pionir v Nemčiji je Hans Peter 
Winter, ki je razdelil gradnjo ustanov za stare ljudi v štiri generacije: 1. nudenje osnovne oblike oskrbe 
v pogosto prenatrpanih skupinskih spalnicah – ta koncept prevladuje do leta 1960, 2. domovi zgrajeni 
po zgledu bolnišnic, stanovalec je »pacient«, organizacija oskrbe je stereotipna po »oddelkih« – ta 
koncept je prevladoval med leti 1960 in 1980, 3. aktiviranje stanovalcev z dejavnostmi (delovna 
terapija), oddelki preidejo v »skupine«, prevlada eno- in dvoposteljnih sob s sanitarijami – ta koncept 
je prevladoval od 1980 do 2000, 4. koncept normalnosti vsakdanjega življenja stanovalcev pred 
prihodom v dom za stare ljudi in arhitekturne ureditve stanovanja. »V domu ni več centralne oskrbe, v 
majhnih skupinah se izvajajo aktivnosti, ki se zgledujejo po domačem gospodinjstvu. V skupini je 
stalno prisotna referenčna oseba, ki ima vlogo gospodinje oz. gospodinjca. Potrebne negovalne 
dejavnosti ne prevladujejo nad individualnostjo in pristojnostjo stanovalcev ter nad kakovostjo 
življenja. Pazljiv in human koncept nege se ravna po načelu: toliko samostojnosti, kot je mogoče, 
toliko nege in pomoči, kot je potrebno. Take gospodinjske skupine oz. hišne skupnosti so precej 
samostojne«, piše Franc Imperl, ki pri nas usposablja tudi kadre za delo v takih domovih. 
 
Vzporedno z navedenim arhitekturnim razvojnim napredkom je torej tekel tudi organizacijski razvoj 
koncepta oskrbe v smeri sodobnih gospodinjskih skupin in antropološki razvoj koncepta iz prejšnje 
osredotočenosti na stroko in ustanovo v osredotočenost na potrebe stanovalcev, v tem kontekstu pa 
na maksimalno individualizacijo življenja vsakega stanovalca v skladu z njegovo dotedanjo življenjsko 
zgodovino.« 
 

 

2.8. Pregled in ocenjevanje ponudb  

Pri pregledu ponudb se presojajo listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji. Glede 

predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) 

dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije.  

Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni v okviru meja, določenih z 

zakonom.  

Opomba: Primer vrednotenja ponudb 

Projekcijski izračun: Točkovanje/merilo/max št. točk/vrsta merila  

 Merilo 1 Merilo 2 Merilo 3 Merilo 4   

 Max 60 Max 6 Max 16 Max 18   

Ponudnik/cena cena boniteta reference področje skupaj rang 

Ponudnik A: 70.000€ 
/SB9/0 UD/0 pr4gen 

60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 3 

Ponudnik B: 75.000€ 
/SB4/1 UD/1 pr4gen 

56,00 3,00 2,00 2,00 63,00 2 

Ponudnik C: 80.000€ 
/SB6/1 UD/1 pr4gen 

52,50 1,00 2,00 2,00 57,50 4 

Ponudnik D: 85.000€ 
/SB8/1 UD/2 pr4gen 

49,41 0,00 2,00 6,00 57,41 5 

Ponudnik E: 90.000€ 
/SB9/2 UD/2 pr4gen 

46,67 0,00 4,00 6,00 56,67 6 



Ponudnik F: 95.000€ 
/SB7/3 UD/3 pr4gen 

44,21 1,00 7,00 11,00 63,21 1 

 

 

 

Opis vrednotenja:  

V projekcijskem izračunu so navedene projekcije cen z DDV v €, bonitetni razred (SB), število 

ustreznih referenc nad 1 mio € in pridobljenim uporabnim dovoljenjem (UD) ter število ustreznih 

referenc pri projektiranju domov IV. generacije (pr4gen). 

Ponudnik A je ponudil najnižjo ponudbeno vrednost – 70.000,00€ z DDV in prejel maksimalno število 

točk (60), ostali sorazmerno manj – po formuli. 

Ponudnik B je imel najboljši bonitetni razred – SB4 in prejel 3 točke, ostali sorazmerno manj – po 

tabeli. 

Ponudnik F je izkazal, da je v predmetnem obdobju odgovorni vodja projekta sodeloval pri 

projektiranju treh objektov iz klasifikacije CC-SI 11302, katerih postopek je bil zaključen z izdajo 

uporabnega dovoljenja in prejel 7 točk, ostali sorazmerno manj – po tabeli. 

Ponudnik F je izkazal, da je v predmetnem obdobju odgovorni projektant arhitekture  sodeloval pri 

projektiranju treh objektov iz klasifikacije CC-SI 11302 po sodobnih konceptih dela (dom IV 

generacije) velikosti nad 1000 m2 in prejel 11 točk, ostali sorazmerno manj – po tabeli. 

Izid vrednotenja: Ponudnik F je kljub najvišji ponudbeni ceni in ne najboljši bonitetni oceni prejel 

najvišje število točk, saj mu je najvišjo razvrstitev zagotovila najboljša usposobljenost pri 

projektiranju objektov iz klasifikacije CC-SI 11302 in projektiranju domov IV. generacije. 

 

2.9. Oddaja javnega naročila  

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila posredoval v skladu z določili ZJN-3.  

2.10. Sklenitev pogodbe  

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko bo postala odločitev naročnika o 

oddaji predmetnega javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal 

ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora le-to podpisati in jo v roku 10 dni po 

podpisu pogodbe vrniti naročniku.  

2.11. Pravno varstvo  

Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013, 60/2017 ZPVPJN-B, 90/14-ZDU-1l, in 95/14 

- ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617; ZPVPJN).  



Vloži ga lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z 

domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa, opredeljen v drugem 

odstavku 6. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse zahteve 15. člena ZPVPJN.  

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi 
zahtevka za revizijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Banki Slovenije, št. SI56 0110 
0100 0358 802, referenca 11 16110-7111290-XXXXXXLL, Swift koda: BSLJSI2X. 
 

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA  

 

 

Oznaka priloge  

 

Naziv priloge  

PRILOGA 1  Predstavitev ponudnika  

PRILOGA 2  Ponudba  

PRILOGA 3  Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev  

PRILOGA 4  Pooblastilo za pridobitev potrdil iz javnih 

evidenc za gospodarski subjekt  

PRILOGA 5  Pooblastilo za pridobitev potrdil iz javnih 

evidenc za fizične osebe  

PRILOGA 6  Imenovanje projektne skupine z zbirnimi 

podatki za potrebe ugotavljanja tehnične in 

strokovne usposobljenosti 

PRILOGA 7  Referenčni tabeli odgovornega vodje projekta 

in odgovornega projektanta arhitekture z 

zbirnimi podatki za potrebe vrednotenja 

ponudb 

PRILOGA 8  Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo 

projekta – vzorec 

PRILOGA 9  Referenčno potrdilo za odgovornega 

projektanta arhitekture – vzorec  

PRILOGA 10  Referenčno potrdilo za ostale odgovorne 

projektante  iz projektne skupine – vzorec  

PRILOGA 11  Podizvajalci - v kolikor ponudnik v ponudbi 

prijavi sodelovanje podizvajalcev  



 Podpisana, datirana in žigosana naročnikova 

Projektna naloga za izdelavo projektne 

dokumentacije za samostojno stanovanjsko 

enoto v kompleksu Doma starejših občanov 

Ilirska Bistrica, julij 2017 

 

Za Priloge 4, 5, 7, 9 in 10 se upoštevajo navedbe v točki 2.4. Ugotavljanje sposobnosti. 

  



Priloga 1: PREDSTAVITEV PONUDNIKA  

Gospodarski subjekt: _______________________________________________________  
(naziv in naslov)  

 
se prijavljamo na javni razpis za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za samostojno 

stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica«, objavljenem na portalu 

javnih naročil.  

Naročnik: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica  

Firma: 

Naslov: 

Zakoniti zastopnik/zastopniki:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega računa:  

Matična številka:  

Številka telefona:  

Številka telefaxa:  

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:  

Kontaktna oseba ponudnika za tolmačenje ponudbe in obveščanje:  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

Smo MSP podjetje skladno s Priporočilom komisije (2003/361/ES)*  

da / ne   (ustrezno obkroži)  

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvedbo del po pogodbi:  

Pooblaščenec za vročitve z imenom in polnim naslovom v RS (izpolni se v primeru tujega 

ponudnika):  

 

Datum: __________________      Žig in podpis ponudnika:  

Kraj: _____________________  

 

 

(*) Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne 

presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 



Priloga 2: PONUDBA 

št.: __________________  

 

PREDMET NAROČILA: »Izdelava projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v 

kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica« 

NAROČNIK: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica 

 

PONUDNIK/VODILNI PARTNER (naziv in naslov): 

____________________________________________________________________________________ 

PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI (naziv in naslov):  
(polje se izpolni samo v primeru skupne ponudbe) 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Cena pogodbenih del:  
 
 

Osnutek PGD z vključenim osnutkom projekta opreme 

in študijo sistema ogrevanja v EUR brez DDV    

PGD v EUR brez DDV + projektantski predračun    

PZI z vključenim projektom opreme v EUR brez DDV    

PID v EUR brez DDV    

Skupaj ponudbena cena v EUR brez DDV    

DDV 22%    

Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV    

 
Ponudbene cene vključujejo vse stroške, dajatve in popuste v zvezi z izvedbo naročila. Ponudba velja za celotno 
naročilo, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij na projekt za izvedbo projektiranih 
del. Cena je fiksna in nesprejemljiva do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni 
so zajeti vsi stroški izdelave projektne dokumentacije, tudi za dela, ki z razpisno dokumentacijo niso predvidena, 
so pa predpisana z veljavnimi predpisi in pravili stroke. V ceno so vključene tudi vse naknadne uskladitve - 
osnutek PGD, PGD in PZI. 
  



 

2. Ponudba velja 60 dni od oddaje ponudbe.  

 
3. Dokumentacija se izdela v skladu s projektno nalogo. Kot ponudnik nudimo naslednje roke*:  

 
- Osnutek PGD v roku   ______ dni od sklenitve pogodbe,  

- PGD v roku    ______ dni od potrditve osnutka PGD  

- PZI v roku    ______ dni od predaje PGD  
- PID v roku    ______ dni od dokončnega prejema podatkov.  

 
* roki so lahko krajši od zahtevanih. V kolikor bo ponudnik ponudil daljše roke od zahtevanih, bo ponudba zavržena.  

 
4. Potrjujemo, da bomo projektno dokumentacijo naročniku predali: grafični in tekstualni del v digitalni 

obliki (na CD), v formatu DWG, pdf, excel, v skladu z projektno nalogo.  

 
5. Število izvodov posameznih faz je določena v projektni nalogi.  

 
6. Potrjujemo, da predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v dokumentaciji, projektni 

nalogi in v razpisu.  
 
 
 

Datum:  ponudnik/vodilni partner  
                                              žig  
Kraj:  _______________________________  

(Podpis pooblaščene osebe)  
 
  



Priloga 3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV  
 
Gospodarski subjekt (ponudnik, podizvajalec):  
____________________________________________________  
(naziv in naslov)  
 
Matična številka:  
________________________  
 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  

»Izdelava projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših 

občanov Ilirska Bistrica« 

 
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in drugih zahtev pod materialno in 
kazensko odgovornostjo izjavljamo:  
- da se v celoti strinjamo in sprejemamo dokumentacijo in razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila.  
- da gospodarskemu subjektu in 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, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  
- da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov 
z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.  
- da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti, 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 ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 EUR ali več.  
- da ima gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.  
- da gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.  
- da kot ponudnik nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano 
poslovanje z naročnikom.  
- za nas ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/2010, s 
spremembami). Funkcionarji, ki v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica opravljajo funkcijo ali njihovi družinski 
člani niso udeleženi pri ponudniku kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno 
ali  preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali 
kapitalu.  
- da se s podpisom te izjave zavezujemo, da bomo med postopkom javnega naročanja ali v času izvajanja 
javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:  

 naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
z nami povezane družbe.  

 V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in bo podizvajalec za opravljena dela poplačan v znesku 
nad 10.000 evrov brez DDV, bo potrebno priložiti tudi izjavo teh podizvajalcev.  

- da imamo ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi, v skladu s 
predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega 
zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj 
sedež opravljamo storitev, če je takšno članstvo potrebno. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila, imamo vsa potrebna dovoljenja in izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje.  
- da smo seznanjeni z vsebino Projektne naloge in preostalih prilog in jih v celoti potrjujemo.  
- da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do 
sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.  



- da imamo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v 
zvezi z opravljanjem naše dejavnosti (33. člen ZGO-1).  
- da bomo pri izvajanju naročila dosledno upoštevali vse zakonsko predpisane zahteve, ki se nanašajo na 
predmetno javno naročilo. Dela bomo izvedli v skladu s pravili stroke in navodili s strani naročnika.  
- da se strinjamo, da bo ponudba izločena, če smo dali namerno zavajajoče izjave in podatke v zvezi z 
izpolnjevanjem pogojev, potrebnih za ugotovitev sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega 
naročanja.  
- da se strinjamo z vsako spremembo, dopolnitvijo oziroma odgovorom na vprašanje, ki so bili s strani naročnika 
podani v zvezi z dokumentacijo.  
- da se strinjamo z vzorcem pogodbe.  
- da se strinjamo z besedilom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (glej vzorec 
finančnega zavarovanja).  
- da bomo ne glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela 
razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.  
- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila.  
- da s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.  
- pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti 
ustrezajo dejanskemu stanju in da vse fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, 
njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.  
- Naročniku dajemo pravico, da navedbe preveri pri sodelujočih v ponudbi ali v uradnih evidencah državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v 
uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna ustrezna dokazila 
o izpolnjevanju pogojev oziroma zahtev.  
 
 
Kraj in datum:      žig in podpis gospodarskega subjekta:  
 
…………..………………     …………………………………………………………. 
 
  



Priloga 4: Pooblastilo za pridobitev potrdil iz javnih evidenc za gospodarski subjekt  
 
 
Gospodarski subjekt: ________________________________________________________  
 
 
Polni naziv podjetja: _________________________________________________________  
 
 

pooblaščam Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, da za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava projektne 

dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska 

Bistrica«, v javnih evidencah RS pridobi potrdila o pravni osebi: 

 

PODATKI O PRAVNI OSEBI:   _______________________________________ 
 
POLNO IME PRAVNE OSEBE:   _______________________________________ 
 
SEDEŽ PRAVNE OSEBE:   _______________________________________ 
 
OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:  _______________________________________ 
 
MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Datum :____________________   Žig   Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja:  
 
Kraj :______________________     ……………..…………………….………………………………….  

        podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta 
 

 

 

  



Priloga 5: Pooblastilo za pridobitev potrdil iz javnih evidenc za fizične osebe  
 

 

IME IN PRIIMEK: _______________________________________________________________  
 
EMŠO: _______________________________________________________________________  
 
pooblaščam Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, da za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava projektne 

dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska 

Bistrica«, v javnih evidencah RS pridobi potrdila o fizični osebi: 

POLOŽAJ/NASTOPAM V VLOGI:   _______________________________________________ 

DATUM ROJSTVA:    _______________________________________________ 

KRAJ ROJSTVA:     _______________________________________________ 

OBČINA ROJSTVA:    _______________________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA:  

ulica in hišna št.:    _______________________________________________ 

poštna številka in pošta:   _______________________________________________ 

DRŽAVLJANSTVO:    _______________________________________________ 

PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: _______________________________________________ 

 

Podpis fizične osebe:  ______________________  

 

 

 

Datum :____________________   Žig   Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja:  
 
Kraj :______________________     ……………..…………………….………………………………….  

        podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta 

 

  



  



Priloga 8: IMENOVANJE PROJEKTNE SKUPINE  

Ponudnik:  
____________________________________________________  
(naziv in naslov)  
 
V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma 
starejših občanov Ilirska Bistrica«, podajamo predstavitev projektne skupine.  
 
Odgovorna oseba ponudnika _______________________________________________________, izjavljam, da:  
    (ime in priimek odgovorne osebe)  
 
zaposlujemo oz. pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo 
skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za projektiranje, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo 
področje projektiranja in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.  
Vsi imenovani v projektno skupino izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in izpolnjujejo referenčne 
zahteve naročnika iz točke 2.4.3. Tehnična in strokovna sposobnost te dokumentacije.  
Projektna skupina ponudnika je sestavljena tako, da se med drugim zagotavljajo znanja na področju učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije, zvočne zaščite stavb, požarne zaščite stavb,  ravnanja z odpadki, zagotavljanja zdravih 
bivanjskih razmer ter okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.  
 

IMENOVANJE PROJEKTNE SKUPINE 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 



 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 

  



ČLAN PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTANT 
ARHITEKTURE     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

  



ČLAN PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTANT 
GRADBENIH KONSTRUKCIJ     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



ČLAN PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTANT 
ZVOČNE ZAŠČITE     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



ČLAN PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTANT 
POŽARNE ZAŠČITE     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



ČLAN PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTANT 
ELEKTROINŠTALACIJ     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

ČLAN PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTANT 
STROJNIH INŠTALACIJ     

Ime in priimek     

izobrazba     

Zaposlen pri ponudniku DA / NE  (ustrezno obkroži) 

Funkcija pri ponudniku     

število let delovnih izkušenj pri projektiranju     

Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID 
štev.:     

telefon     

e-pošta     

   Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

skupna kvadratura projektiranega objekta ali faze 
(brez zunanje ureditve)     

 

  



Priloga 7: REFERENČNI TABELI  
Ponudnik:  
____________________________________________________  
(naziv in naslov)  
 

REFERENČNI TABELI  

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v 

kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica«podajamo referenčni tabeli odgovornega vodje projekta in 

odgovornega projektanta arhitekture za potrebe vrednotenja ponudb.  

Odgovorna oseba ponudnika _____________________________________________________, izjavljam, 

da je ______________________________________________________, ki smo ga za javno naročilo izdelave 

projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska 

Bistrica  imenovali za odgovornega vodjo projekta bil v tej funkciji pri projektiranju objektov, ki izpolnjujejo 

naslednje kriterije: 

- Vrsta dokumentacije: PGD ali PZI 

- Predmet projektiranja: novogradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objekta s klasifikacijsko oznako CC-SI 

11302  Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali njegove posamezne zaključene  faze 

- Višina investicije GOI del brez DDV: najmanj 1.000.000,00€ po obrazcu 4 iz vodilne mape 

- Pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt/zaključeno fazo:  po 1.1.2007 

Referenčna tabela: 

Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 

  



Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 

Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 
  



Referenčno delo št. 4     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 

Referenčno delo št. 5     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije - PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

vrednost GOI del v EUR brez DDV iz obrazca 4 v 
vodilni mapi     

organ, ki je izdal uporabno dovoljenje     

datum izdaje uporabnega dovoljenja     

 
 
  



 
 
Odgovorna oseba ponudnika _____________________________________________________, izjavljam, 

da je ______________________________________________________, ki smo ga za javno naročilo izdelave 

projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska 

Bistrica  imenovali za odgovornega projektanta arhitekture bil v tej funkciji pri projektiranju objektov, ki 

izpolnjujejo naslednje kriterije: 

- Vrsta dokumentacije: IDP ali PGD ali PZI 

- Predmet projektiranja: novogradnja, rekonstrukcija ali adaptacija objekta s klasifikacijsko oznako CC-SI 

11302  Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali njegove posamezne zaključene  faze - 

urejanje objekta ali njegovega dela za bivanje starejših v skladu z novimi koncepti dela (domovi IV. 

generacije) v sodelovanju s strokovno inštitucijo 

- Obseg projektiranja objekta ali zaključene faze: najmanj 1000 m2 (brez zunanje ureditve) 

- Izdelava projektne dokumentacije za objekt/zaključeno fazo:  po 1.1.2005 

Referenčna tabela: 

Referenčno delo št. 1     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije – IDP, PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

Naziv sodelujoče strokovne inštitucije     

Obseg projektiranja brez zunanje ureditve v m2     

 

Referenčno delo št. 2     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije – IDP, PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

Naziv sodelujoče strokovne inštitucije     

Obseg projektiranja brez zunanje ureditve v m2     

 



Referenčno delo št. 3     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije – IDP, PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

Naziv sodelujoče strokovne inštitucije     

Obseg projektiranja brez zunanje ureditve v m2     

 

Referenčno delo št. 4     

naziv naročnika referenčnega dela     

naslov naročnika referenčnega dela     

kontaktna oseba naročnika     

e-naslov kontaktne osebe naročnika     

telefonska št. kontaktne osebe naročnika     

naziv projekta in opis v smislu izpolnjevanja pogoja     

klasifikacijska oznaka objekta (CC-SI)     

lokacija objekta     

vrsta projektne dokumentacije – IDP, PGD, PZI      

datum izdelave projektne dokumentacije   

Naziv sodelujoče strokovne inštitucije     

Obseg projektiranja brez zunanje ureditve v m2     

 
 
 
 
S podpisom te izjave ponudnik dovoljuje naročniku, da preveri pri pogodbenikih navedbe glede 
referenc.  
 
Datum :____________________   Žig   Podpis ponudnika/vodilnega partnerja  
 
Kraj :______________________     ……………..…………………….………………………………….  

   

 
 (*) Klasifikacijske oznake navedene v tej dokumentaciji so oznake iz Priloge 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 109/11).   

 

  



Priloga 8: Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo projekta - vzorec  

Namen potrdila (ustrezno obkroži):  
(a) tehnična in strokovna usposobljenost (b) vrednotenje ponudb (c) oboje 
 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  

(naziv) ____________________________________________________________________________  

(naslov) ___________________________________________________________________________  

kontaktna oseba izdajatelja potrdila______________________ telefonska številka _______________.  

kot naročnik, potrjujemo, da je strokovnjak  

(ime in priimek, strokovna izobrazba, številka pooblaščenega inženirja)  

______________________________________________________________________________ ,  

kot odgovorni vodja projekta  uspešno izdelal projektno dokumentacijo (PGD, PZI) za novogradnjo ali 

rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Naziv, številka in vrsta projekta  

______________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________ , 

lokacija objekta _________________________________________________________________ , 

klasifikacijska oznaka objekta ______________________________________________________ . 

Datum izdelave projektne dokumentacije  (mesec/leto)   ________________________________ .  

Vrednost GOI del v obrazcu 4 iz Vodilne mape _____________________________ EUR brez DDV . 

Datum in organ pridobitve uporabnega dovoljenja _____________________________________ . 

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z 

dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.  

 

Kraj in datum:__________________   Žig in podpis izdajatelja potrdila 

 

Priloge (obkroži): 
(a) kopija obrazca 4 iz vodilne mape ali drugo ustrezno dokazilo    (b) kopija uporabnega dovoljenja 
(*) Klasifikacijske oznake navedene v tej dokumentaciji so oznake iz Priloge 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 109/11).   

  



Priloga 9: Referenčno potrdilo za odgovornega projektanta arhitekture - vzorec  

Namen potrdila (ustrezno obkroži):  
(a) tehnična in strokovna usposobljenost (b) vrednotenje ponudb (c) oboje 

 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  

(naziv) ____________________________________________________________________________  

(naslov) ___________________________________________________________________________  

kontaktna oseba izdajatelja potrdila______________________ telefonska številka _______________.  

kot naročnik, potrjujemo, da je strokovnjak  

(ime in priimek, strokovna izobrazba, številka pooblaščenega inženirja)  

______________________________________________________________________________ ,  

kot odgovorni vodja projektant arhitekture  uspešno izdelal projektno dokumentacijo (IDP,PGD, PZI) za 

novogradnjo ali rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta  

Naziv, številka in vrsta projekta  

______________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________ , 

lokacija objekta _________________________________________________________________ , 

klasifikacijska oznaka objekta ______________________________________________________ . 

Datum izdelave projektne dokumentacije  (mesec/leto)   ________________________________ .  

Kvadratura projektiranega objekta ali zaključene faze brez zunanje ureditve: ______________ m2.  

Posebne navedbe za potrebe vrednotenja ponudb: 

Pri projektiranju v skladu z novimi koncepti dela je sodelovala strokovna inštitucija: 

______________________________________________________________________________ . 

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z 

dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.  

 

Kraj in datum:__________________   Žig in podpis izdajatelja potrdila 

Priloge (obkroži): 
(a) kopija obrazca 4 iz vodilne mape ali drugo ustrezno dokazilo    (b) kopija uporabnega dovoljenja 
(*) Klasifikacijske oznake navedene v tej dokumentaciji so oznake iz Priloge 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 109/11).   



Priloga 10: Referenčno potrdilo za ostale odgovorne projektante  iz projektne skupine - vzorec  

Namen potrdila: tehnična in strokovna usposobljenost  
 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  

(naziv) ____________________________________________________________________________  

(naslov) ___________________________________________________________________________  

kontaktna oseba izdajatelja potrdila______________________ telefonska številka _______________.  

kot naročnik, potrjujemo, da je strokovnjak  

(ime in priimek, strokovna izobrazba, številka pooblaščenega inženirja)  

______________________________________________________________________________ ,  

kot projektant posameznega načrta ali elaborata  uspešno izdelal projektno dokumentacijo (PGD, PZI) za 

novogradnjo ali rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta. 

Naziv, številka in vrsta projekta  

______________________________________________________________________________ , 

______________________________________________________________________________ , 

lokacija objekta _________________________________________________________________ , 

klasifikacijska oznaka objekta ______________________________________________________ . 

Datum izdelave projektne dokumentacije  (mesec/leto)   ________________________________ .  

Datum izdelave projektne dokumentacije  (mesec/leto)   ________________________________ .  

Kvadratura projektiranega objekta ali zaključene faze brez zunanje ureditve: ______________ m2.  

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z 

dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.  

 

Kraj in datum:__________________   Žig in podpis izdajatelja potrdila 

 
 (*) Klasifikacijske oznake navedene v tej dokumentaciji so oznake iz Priloge 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega 

pomena (Uradni list RS, št. 109/11).   



Priloga 11: PODIZVAJALCI  

Priloge za podizvajalce se izpolnijo samo v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci.  

Ponudnik mora v ponudbi predložiti Obrazec Podizvajalci v ponudbi in izpolnjeno, podpisano in 

žigosano predpisano izjavo (Priloga 3) za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. 

Gospodarski subjekt:  

_______________________________  

PODIZVAJALCI V PONUDBI 

Naziv podizvajalca     

Zakoniti zastopnik     

Naslov     

Kontaktni podatki     

Matična številka     

Davčna številka     

Transakcijski račun     

Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec     

Količina del     

Vrednost del brez DDV     

Okvirni roki in kraj izvedbe del     

Ocenjen delež podizvajalca pri 
celotni izvedbi naročila     

  

Smo MSP* podjetje skladno s Priporočilom komisije 
2003/361/ES)                                              da / ne   

(ustrezno obkroži) 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:  

DA / NE  ( ustrezno obkroži)  

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in obkrožijo DA, s podpisom te izjave 

soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega 

izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.  

 

Datum: ____________________      Žig in podpis podizvajalca:  

____________________  

 

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. 

(*) Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne 

presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 



4. VZOREC POGODBE  

 

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, ki ga zastopa direktorica Jasmina Tomažič  

matična številka 5500389  

ID za DDV: SI 65045238 

(v nadaljevanju: naročnik)  

 

in  

………………………………………………………….………………., ki ga zastopa …………………………………………..  

matična številka: …………………………………….  

ID za DDV:: ……………………………………….…….  

(v nadaljevanju: izvajalec)  

 

skleneta naslednjo 

  

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

»Izdelava projektne dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto 
v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica« 

 

UVODNE DOLOČBE  

1. člen 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:  

- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti v skladu z 
veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja,  

- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave 
………………………….…….dne………………………………,  

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št.………………..….. 

z dne ………………………………………,  
 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in 
okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.  

 

PREDMET POGODBE  

2. člen 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zaveže da bo izvedel naročilo »Izdelava projektne 

dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska 
Bistrica«.  



Predmet naročila je izdelava projektov osnutek PGD z osnutkom projekta opreme in študijo sistema 

ogrevanja, PGD, PZI z vključenim projektom opreme in PID za projekt, vključno s pridobitvijo vseh 

potrebnih projektnih pogojev in soglasij na projekt za izvedbo projektiranih del.  
 

Projektna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objektov, 
preostalo veljavno zakonodajo, razpisno dokumentacijo in z zahtevami iz Projektne naloge za razpis za 

izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za projekt »Samostojna stanovanjska enota v kompleksu 

Doma starejših občanov Ilirska Bistrica«, ki je sestavni del dokumentacije naročnika.  
 

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz 
izvajalčeve ponudbe in iz potrjene Projektne naloge.  

 
Naročnik ima tekom izvedbe naročila pravico določena dela odpovedati, ki se s sklenitvijo aneksa k tej 

pogodbi izvzamejo iz osnovne pogodbe in se ne plačajo. Lahko pa se tudi dodatna dela naročijo in se 

s sklenitvijo aneksa pogodbena vrednost poveča. 
 

 
3. člen 

Izvajalec jamči, da bo izdelal projektno dokumentacijo strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili 

stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in vsemi 
veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. V primeru, da bi bil v času izdelave projektne 

dokumentacije sprejet nov zakon ali drug predpis, ki ureja področje projektiranja ali področje 
dejavnosti, za katero bo namenjen objekt, pa bi sprememba predpisa vplivala tudi na izdelavo 

projektne dokumentacije po tej pogodbi, ga je izvajalec dolžan upoštevati pri izdelavi projektne 
dokumentacije po tej pogodbi.  

 

CENA POGODBENIH DEL  
 

4. člen 
 

Skupna cena pogodbenih del za dela iz 2. člena pogodbe znaša 

 
Osnutek PGD z vključenim osnutkom projekta opreme 

in študijo sistema ogrevanja v EUR brez DDV    

PGD v EUR brez DDV + projektantski predračun    

PZI z vključenim projektom opreme v EUR brez DDV    

PID v EUR brez DDV    

Skupaj ponudbena cena v EUR brez DDV    

DDV 22%    

Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV    

 
(z besedo: …………………………………………………………….………………………….. evrov in ……./100).  

 

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za obseg del po razpisni dokumentaciji, Projektni nalogi in 
predmetu naročila po tej pogodbi.  

Pogodbena cena za dogovorjeni obseg del in storitev po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do 
konca izvedbe posla. Pogodbena cena vključuje izvedbo vseh potrebnih del. Izvajalec se odpoveduje 

naknadnemu uveljavljanju kakršnihkoli dodatnih stroškov iz naslova njegovega povečanega obsega del 



ali njegovih dodatnih del, če le ta ne presegajo obsega del dogovorjenih v Predmetu pogodbe. V ceno 

so vključene tudi vse naknadne uskladitve in popravki PGD, PGD in PZI.  

 
 

PODIZVAJALCI  
 

5. člen 

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.  
 

_ ALI _  
 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:  
___________________________________________________________[naziv in polni naslov],  

Zakoniti zastopnik podizvajalca:___________________________________________________ 

Matična številka: _______________________________________________________________ 
Davčna številka: _______________________________________________________________ 

TRR: ________________________________________________________________________ 
Predmet del: ______________________________________________________________[opis],  

Kraj in rok izvedbe: _________________________________________________[kraj in datum],  

Količina del: v vrednosti _____________________________________[znesek] EUR (brez DDV),  
kar znaša _________________________________________________ [vrednost] % od celotne 

ponudbe.  
 

___________________________________________________________[naziv in polni naslov], 
Itd.  

 

Naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če 
podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.  

V tem primeru izvajalec svojemu računu obvezno priloži račun svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je 
predhodno potrdil.  

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od 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.  
 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 
naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg 
podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  
- izpolnjene izjave teh podizvajalcev,  

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.  

 
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega 

ali 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 lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, 

če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
 

 

 
 

NAČIN PLAČILA POGODBENIH DEL  



 

6. člen 

Izvajalec bo izstavil račune in sicer v višini vrednosti posamezne opravljene storitve.  
 

Izvajalec bo naročniku izstavil račun v elektronski obliki, kot zahteva zakonodaja.  
 

Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 

 
 

7. člen 
Naročnik je dolžan račun pregledati v roku 15 dni po prejemu in ga potrditi oziroma zavrniti. Če ga v 

roku 15 dni po prejemu računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun 
potrjen.  

 

Rok za plačilo računa je 30. dan od dneva prejema računa in prične teči naslednji dan po prejemu 
računa. Če ta dan sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan šteje naslednji delovnik.  

 
Naročnik bo potrjen račun izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka 

……………………………………………..………….. odprt pri ………………………………………………………………………  

 
Ali VARIANTA (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo 

podizvajalec zahteval neposredno plačilo)  
 

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu računa, ki ga izstavijo podizvajalci za opravljena dela, 
pregledati in potrditi oziroma v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljene računa podizvajalca mora 

izvajalec utemeljiti.  

 
Potrjen račun podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku skupaj s svojim računom.  

 
Naročnik je dolžan račun izvajalca in podizvajalcev pregledati v roku 15 dni po prejemu in ju potrditi 

oziroma zavrniti. Če v roku 15 dni po prejemu računa niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega 

roka šteje, da sta potrjena.  
 

Rok za plačilo računa je 30. dan od dneva prejema računa in prične teči naslednji dan po prejemu 
računa. Če ta dan sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan šteje naslednji delovnik. 

V primeru predčasnega plačila se bo z aneksom določila višina cassa sconta.  

 
Naročnik bo potrjen račun izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka 

……………………………………………..………….. odprt pri ………………………………………………………………………  
 

Naročnik bo potrjen račun podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je 
dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun:  

- podizvajalcu ……………..…………… na transakcijski račun št. …………………………. pri …………….,  

- podizvajalcu …………………..……… na transakcijski račun št. …………………………. pri …………….  
 

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH STORITEV  
 

8. člen 

Dokumentacija se izdela v naslednjih korih:  
- Osnutek PGD v roku   ______ dni od sklenitve pogodbe,  

- PGD v roku    ______ dni od potrditve osnutka PGD  
- PZI v roku    ______ dni od predaje PGD  

- PID v roku    ______ dni od dokončnega prejema podatkov.  
 

Projektant najprej izdela osnutek PGD, ki ga mora predložiti naročniku v potrditev pred dejanskim 

pričetkom izdelave projekta. PGD, PZI mora projektant izdelati skladno s pridobljenimi projektnimi 
pogoji pristojnih soglasodajalcev in skladno s potrjenim osnutkom PGD ter na projekt pridobiti vsa 

potrebna soglasja.  



 

Če izvajalec zamuja glede na v tem členu definirani terminski plan izvajanja storitev ali glede na roke 

dokončanja storitev, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in zaprositi za njegovo primerno 
podaljšanje, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k tej pogodbi. 

 
POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA  

 

9. člen 
Projektant mora naročniku predati projektno dokumentacijo, grafični in tekstualni del v digitalni obliki 

(na CD-ju ali ključku), na formatu DWG, PDF, v wordu, exelu za morebitno nadaljnjo obdelavo 
podatkov.  

 
Projektant preda posamezno fazo projektne dokumentacije v skladu s Projektno nalogo.  

V projektu se morajo predvideti takšne tehnične rešitve, katere je mogoče izvesti z vgradnjo 

elementov, materialov, ki imajo ustrezne ateste in standarde in ustrezajo Zakonu o gradbenih 
proizvodih.  

 
PGD, PZI dokumentacija mora biti izdelana skladno z zakonodajo o gradnji objektov, zakona o varnosti 

in zdravju pri delu, požarnega in sanitarnega varstva, varovanja okolja, in predpisi o zahtevani vsebini 

projektne dokumentacije.  
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
 

10. člen 
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec zavezuje:  

- da bo predmet naročila izveden v skladu z veljavno zakonodajo, prostorskimi akti, razpisno 

dokumentacijo, Projektno nalogo ter navodili naročnika oziroma delovne skupine. Načrt je potrebno 
izdelati skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in tehničnimi predpisi ter standardi, ki 

veljajo na področju urejanja zgradb. Pri izdelavi načrtov naj projektant upošteva Pravilnik o projektni 
dokumentaciji ter Navodila IZS o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. Prav tako bo upošteval 

vsa Splošna načela, ki jih je naročnik opredelil v Projektni nalogi (točka 1.5);  

- projektne rešitve in PGD, PZI za vse naprave in objekte bodo izdelane skladno z usmeritvami 
Projektne naloge, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Pri izdelavi načrta mora izdelovalec 

upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter vse veljavne predpise vključno z ekološkimi 
predpisi. V kolikor naši predpisi niso zadostni naj se upoštevajo tuji, ki se uporabljajo v EU;  

- da bo zagotovil strokovno usposobljene izvajalce, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno 

izdelati naročeno projektno dokumentacijo;  
- da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova 

navodila o posameznih vprašanjih;  
- da bo upošteval tehnične in ekonomske interese naročnika in s svojo strokovnostjo zagotavljal 

neovirano ter gospodarno izvedbo del v skladu s terminskim planom;  
- da bo v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije takoj obvestil naročnika, če ugotovi, da vseh 

predvidenih del ni možno izvesti skladno s predpisi, ki urejajo obnovo zgradb. Pri tem mora naročniku 

predlagati ustrezne tehnične rešitve;  
- da bo sproti obveščal naročnika o problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na končni 

rok izdelave projektne dokumentacije;  
- popraviti predloženo PGD, PZI dokumentacijo po pripombah naročnika;  

- da bo sodeloval pri morebitni reviziji oziroma recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih 

upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj in izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po 
utemeljenih zahtevah;  

- da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z 
njeno izdelavo;  

- da bo naročniku pri pripravi razpisa za izvajalca GOI del nudil vso strokovno pomoč, ki jo bo ta 
zahteval;  

- da bo po potrebi in na zahtevo naročnika tolmačil projektno dokumentacijo gradbenemu izvajalcu;  

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;  



- da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil 

dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg 

pogodbe pomanjkljiva; 
- da bo na vsako predlogo sprememb projektne dokumentacije pridobil soglasje naročnika;  

- da bo sodeloval na koordinacijskih sestankih in pisno poročal naročniku;  
- da bo vse svoje obveznosti izvršil kot dober strokovnjak;  

- da bo projektno dokumentacijo označil v skladu z Navodilom organa upravljanja na področju 

komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.  
 

Izvajalec potrjuje, da ima projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati 
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.  

 
Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak v projektni dokumentaciji zaradi neskladnosti 

z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter določili te pogodbe.  

 
Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru 

ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v 
roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.  

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA  
 

11. člen 
Naročnik se obveže:  

- da bo v roku 3 (treh) dni po začetku veljavnosti te pogodbe izvajalcu dal na razpolago vso ostalo 
dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,  

- da bo tekoče spremljal in nadziral projektiranje in potrjeval projektne rešitve,  

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te 
pogodbe,  

- tekoče spremljal in nadziral izvajanje del,  
- potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih,  

- pravočasno priskrbel podatke o morebitnih potrebnih predhodnih delih, v kolikor niso predmet te 

pogodbe.  
 

SPREMEMBA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
 

12. člen 

Naročnik se obveže, da bo že izdelane dele naloge iz kakršnihkoli razlogov spremenil, če bodo 
spremembe upravičene in bodo izhajale iz razlogov učinkovite izrabe prostora.  

 
V primeru spremembe naloge, ki je predmet pogodbe, bo po potrebi na osnovi pisne obrazložitve 

izvajalca ali pisne zahteve naročnika, sklenjen dodatek k pogodbi.  
 

PREVZEM DEL (PRIMOPREDAJA)  

 
13. člen 

Prevzem pogodbenih del je opravljen, ko izvajalec naročniku preda dokumentacijo, ki je predmet 
pogodbe, naročnik pa prevzem potrdi.  

 

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.  
 

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen 
odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik bo stroške za odpravo napak pobotal pri končnem 

plačilu za opravljena dela ali z unovčenjem finančnega zavarovanja po tej pogodbi. Naročnik si v tem 
primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.  

 

Čas do odprave napak se šteje v zamudo po tej pogodbi. 
 

 



POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO  

 

14. člen 
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjene roke za 

dokončanje in predajo pogodbenih storitev, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za zamudo 
pogodbeno kazen, ki znaša 0,5 % (pol odstotka) dnevno od pogodbene vrednosti storitev za storitev s 

katero je v zamudi. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od 

pogodbene vrednosti storitev.  
 

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer v računu za izvedeno storitev, s katero je 
bil izvajalec v zamudi, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V računu mora biti 

pogodbena kazen posebej prikazana.  
 

V kolikor bi naročniku nastala škoda, ki je večja kot jo predstavlja dogovorjena pogodbena kazen, je 

izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine.  
 

Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.  
 

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.  

 
FINANČNO ZAVAROVANJE  

 
15. člen 

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v 15 (petnajstih) dneh po sklenitvi te pogodbe brezpogojno in 
nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, v višini 10 % (deset 

odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to je 

………………..….... EUR, plačljivo na prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo 
pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku. Ta bančna 

garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek 
veljavnosti pogodbe in mora veljati še najmanj 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje 

pogodbenih del na katere se nanaša.  

 
V primeru, da izvajalec ne dostavi bančne garancije, ima naročnik pravico odstopa od pogodbe in  

unovčenja finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.  
 

V kolikor se rok izvedbe pogodbenih del podaljša, mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano 

finančno zavarovanje.  
 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN ODGOVORNI VODJA PROJEKTA  
 

16. člen 
Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki:  

Pooblaščen predstavnik naročnika:……………………………………………………………….., ki je skrbnik/ca te 

pogodbe in ga/jo v času daljše odsotnosti nadomešča s strani direktorice pooblaščena oseba.  
 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca: …………………………………………………………………………………..………..  
 

Za odgovornega vodjo projekta se določa: …………………………………………………………………………..…....  

 
Izvajalec določa za odgovorne projektante posameznih načrtov:  

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..  
Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi 

pogodbeni stranki. 

 
 

 



LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 

17. člen 
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del 

projektne dokumentacije po tej pogodbi dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na 
izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen 

Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 - ZCUKPIL, 43/04, 

17/06, 139/06, 68/08, 110/13, 56/15) in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, 
javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih 

medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene 
materialne avtorske pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega 

soglasja posameznega avtorja. Polege tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse 
navedene materialne avtorske pravice na naročnika in naročnik lahko z njimi prosto razpolaga.  

 

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih 
določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, 

distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih 
straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, hkrati je 

prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na 

naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega 
soglasja izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na 

nikogar drugega.  
 

Projektna dokumentacija z izročitvijo naročniku postane last naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti 
izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije v svojem arhivu.  

 

ODSTOP OD POGODBE  
 

18. člen 
Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu kadarkoli odstopi od pogodbe.  

 

V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse stroške in mu plačati do tedaj opravljeno delo.  
 

19. člen 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v primeru:  

- če izvajalec ne upošteva Projektne naloge ali navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,  

- če ravna v nasprotju s stroko ali prisilnimi predpisi,  
- če ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in tega kljub opozorilu ne popravi,  

- če drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe.  
 

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške 
povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.  

 

20. člen 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do naročnika v primeru, če mu naročnik, kljub 

njegovemu ponovnemu pozivu ne dostavi v tej pogodbi dogovorjene dokumentacije.  
 

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse stroške in mu 

plačati do tedaj opravljeno delo. 
 

SPREMEMBE POGODBE  
 

21. člen 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.  

 

 
 

 



UPORABA PRAVA  

 

22. člen 
Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega 

zakonika (OZ), (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07), in drugi veljavni predpisi, ki 
urejajo predmetno področje.  

 

REŠEVANJE SPOROV  
 

23. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, 

bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Kopru.  
 

SOCIALNA KLAVZULA  

 
24. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

ali njegovega podizvajalca.  

 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  

 
25. člen 

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te 
pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu 

uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali 

dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi 
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje 

ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, 

predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je 

ta pogodba nična.  
 

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem dejanskem obstoju dejanskega stanja iz 
prvega odstavka tega člena ali Obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega 

odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.  
 

Izvajalec bo naročniku na njegov poziv posredoval podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 

da so z njim povezane družbe.  

 
Izvajalec bo podatke iz prejšnjega odstavka posredoval naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.  

 
Naročnik bo pri oddaji javnega naročila, v zvezi omejitvami funkcionarjev in njihovih družinskih članov, 

ravnal v skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 
KONČNA DOLOČBA  

 
26. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba postane veljavna pod 

pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih v skladu z določili 

te pogodbe.  
 

 



27. člen 

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 

dva izvoda.  
 

 
 

Številka:  ---------------------------------  Številka:  --------------------------------- 

 
Datum:  ---------------------------------  Datum:  --------------------------------- 

 
 

 
IZVAJALEC:       NAROČNIK:  

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica 

direktorica  
Jasmina Tomažič, univ. dipl. soc. delavka 

 
 

 

  



5. VZOREC ZA FINANČNO ZAVAROVANJE  

Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe – menična izjava  
 
MENIČNA IZJAVA za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje  
Ponudnik: ___________________________________________________________  

(firma in sedež ponudnika)  
Naročniku, Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica kot 
zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za 
samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica«, z oznako 
___________________________, izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev 
in unovčenje menice.  
 
Naročnika Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica, nepreklicno 
pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR in z vsemi ostalimi podatki ter jo 
na naš račun unovči v primeru če:  
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;  
- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi;  

- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi;  
- ne sklene pogodbe v določenem roku;  
- v roku, navedenem v pogodbi, ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Menica je unovčljiva pri: _____________________________________________________________  
domiciliat (naziv in naslov banke)  
s transakcijskega računa (TRR): _______________________________________________________  
(številka transakcijskega računa)  
Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:  
……………………………………………………..., kot ………………………………………   ……………….……………  
(ime in priimek pooblaščene osebe)   (funkcija)    (podpis)  
 
Menice naj bodo izpolnjene s klavzulo »brez protesta«.  
 
S podpisom te menične izjave pooblaščamo poslovno banko _________________________________________, 
pri kateri ima naša družba odprt transakcijski račun št. ___________________________________, da naročniku 
Domu starejših občanov Ilirska Bistrica pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.  
 
Menico se lahko unovči najkasneje do vključno _________________.  
 
V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim 
plačilnim nalogom.  
 
Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, po izteku roka. V 
primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri katerikoli 
drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem transakcijskem računu 
družbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri 
ima ali bo družba imela odprt transakcijski račun.  
 
Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svojim sedanjim in bodočim 
premoženjem.  
 

Kraj: ________________     
Izdajatelj menice: __________________________ (ponudnik) 

Datum: ________________  
________________________________  
(ime in priimek zakonitega zastopnika)  
 
________________________________  
(funkcija)  
 
_________________________________  
(podpis)  

 
Opomba: Menično izjavo je potrebno predložiti v 5 originalnih izvodih.  
Priloga: 5 kom bianko podpisane menice. 



Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758  

 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ  
 
Za: DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica  
Datum: dd.mm.llll (vpiše se datum izdaje)  
 
VRSTA ZAVAROVANJA:  xxx (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)  
 
ŠTEVILKA:   xxx (vpiše se številka zavarovanja)  
 
GARANT:   xxx (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)  
 
NAROČNIK:   xxx (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja 
izbranega ponudnika)  
 
UPRAVIČENEC:  DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica 

 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. xxx z dne yyy (vpiše se številko in datum 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za JN: »Izdelava projektne 
dokumentacije za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu Doma starejših občanov Ilirska Bistrica«. 
 
ZNESEK IN VALUTA:  xxx (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)  
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena  
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:  slovenski  
 
OBLIKA PREDLOŽITVE:   v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali 
v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)  
 
KRAJ PREDLOŽITVE:  xxx (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju 
Republike Slovenije.  
 
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 zavezujemo, da bomo upravičencu 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 v Slovenj Gradcu po slovenskem 
pravu.  
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 
758.  
 
 

garant 
 

(žig in podpis) 
 
  



PRILOGA: NASLOVNICA PONUDBE  

 
(izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico) 

 

                          

  pošiljatelj - ponudnik 
         

  

  
           

  

            

      
  

  
           

  

            

      
  

  
           

  

            

      
  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  "NE ODPIRAJ - PONUDBA" 
        

  

  
      

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA 
BISTRICA   

  ZA JAVNO NAROČILO: 
    

KIDRIČEVA ULICA 15 

  

  

  »Izdelava projektne dokumentacije 

  
6250 ILIRSKA BISTRICA 

  

  

  za samostojno stanovanjsko enoto v kompleksu 

      

  

  Doma starejših občanov Ilirska Bistrica« 

       

  

  Številka: JNMV 3/17 
         

  

  
           

  

                          
 


