
 

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU 

DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.  

 

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz 

uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo 

naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja 

pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, 

pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno 

zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji. 

 

Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno 

obdobje oz. listina določene starosti. 

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v 

kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v 

prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru 

skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev). 

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika 

preveri pri Ministrstvu za pravosodje. 

DOKAZILI: 

- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in 

- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod 

kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom 

(priloga 4). 

2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo 

ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2B (v 

primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev). 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2). 

3. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije, v položaju, 

kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov 

upravlja sodišče, ko je opustil poslovno dejavnost 

ali v katerem koli podobnem položaju. 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2). 

4. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki 

je predmet javnega naročila (v primeru skupne 

ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev). 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2). 

5. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih 

mesecih ni imel dospelih neporavnanih 

obveznosti. 

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti 

k ponudbi. Obrazec BON je lahko original ali 

fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva 

določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti 

predloženo v originalu. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati 

vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

DOKAZILO (priloga 6): 

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P; 

- za samostojne podjetnike BON 1/SP. 

6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle 

obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja (v primeru skupne 

ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev). 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2). 

7. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične 

zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za 

kvalitetno izvedbo celotnega naročila v 

predvidenem roku, skladno z zahtevami iz 

razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili 

stroke ter določili predpisov in standardov s 

področja predmeta naročila (v primeru skupne 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2) 



ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti 

skupno). 

8. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 

zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe 

kvalitetno in pravočasno izvedel dela za 

regionalno cesto, avtocesto, lokalno ali mestno 

cesto, širine najmanj 10 m v vrednosti  najmanj 

600.000,00 EUR. 

Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dve  

različni referenci za izvedena dela, ki jih mora 

potrditi naročnik oz. investitor.   

 

9. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 

zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel 

dela na gradnji javne kanalizacije v skupni 

dolžini 500 m premera Ø 250 mm in več. 

Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dve  

različni referenci za izvedena dela, ki jih mora 

potrditi naročnik oz. investitor. 

 

10. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 

zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel 

montažna dela javnega vodovoda v skupni dolžini 

500 m iz nodularne litine premera DN 100. 

Naročnik bo priznaval le reference, katerih 

predmet je obnova javnega vodovoda premera 

DN 100 ali več. 

 Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dve  

različni referenci za izvedena dela, ki jih mora 

potrditi naročnik oz. investitor. 

 

11. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v 

zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel 

strojno inštalacijska dela pri gradnji javnega 

plinovodov iz PE cevi v dolžini 500 m. 

Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dve  

različni referenci za izvedena dela, ki jih mora 

potrditi naročnik oz. investitor. 

 

DOKAZILO: 

- Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1). 

12 . Kadrovske zmogljivosti 

Ponudnik mora zagotoviti: 

- Odgovornega vodjo del in 

- Odgovornega vodjo gradbišča, ki izpolnjujeta 

pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov – 

1 B. 

Odgovorni vodja del in vodja gradbišča morata vsak 

zase predložiti najmanj dve referenci za vodenje 

gradnje v vrednosti ne manjši od 500.000,00 EUR ali 

vsaj tri, kjer vrednost gradnje ni bila manjša od 

300.000,00 EUR in ki so bile zaključene v zadnjih 

petih letih pred oddajo ponudbe. 

 

Ponudbnik mora zagotoviti še odgovorne vodje 

posameznih del pri: 

- gradnji cest (regionalno cesto, avtocesto, lokalno 

ali mestno cesto, širine najmanj 10 m) 

- gradnji komunalne infrastrukture; 

Odgovorni vodje posameznih del: 

- odgovorni vodja gradbenih del; 

- odgovorni vodja strojnih del 

morajo predložiti najmanj eno referenco v vrednosti 

DOKAZILO: 

- Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloži 

dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 

ZGO-1B 

- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti: 

# potrdilo o izobrazbi 

# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni 

zbornici 

       #  pisne (o) in potrjene (o) reference (o) iz zahtevanega 

področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1) 



najmanj 100.000,00 EUR za navedeno področje 

posameznih del, zaključenih v zadnjih petih letih. 

Predložiti morajo dokazila v skladu z ZGO-1B. 

13. Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse 

predpise, pravilnike in navodila v zvezi z 

ravnanjem z odpadki (v primeru skupne ponudbe 

morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2) 

14. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za 

škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in 

tretjim osebam - 33. člen ZGO-1B (v primeru 

skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev). 

DOKAZILO: 

- Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik 

predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k 

osnovni polici kot prilogo 9). 

15. Ponudnik mora predložiti časovni načrt 

gradnje in finančni načrt. Roki za izvedbo del za: 

- gradnjo javne  prometne in komunalne 

infrastrukture  (razen plinovoda) za objekte v 

funkcionalnih enotah F4, F5.1 in F6 po cesti C1 

na odseku od križišča s Cesto na Vrhovce do 

križišča s predvideno cesto C2  do 31. maja 

2011, 

- gradnjo plinovoda po cesti C1 v celoti (do 

priključka na obstoječi plinovod po Cesti na 

Brdo) do 31. maja 2011 

- gradnjo zadrževalnega bazena meteornih vod do 

31. maja 2011, 

- gradnjo javne prometne in komunalne 

infrastrukture (razen plinovoda) po cesti C1  na 

odseku od križišča s predvideno cesto C2 do 

križišča s Cesto na Brdo, po cesti C2 in po 

Ažmanovi ulici  do 31. julija 2012. 

 

DOKAZILO: 

- Časovni in finančni načrt gradnje izdela ponudnik in ga 

predloži kot prilogo 10. 

 



PRILOGA 7 

 

REFERENČNA TABELA 
 

PONUDNIK:  
 

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in 

pravočasno izvedel dela za regionalno cesto, avtocesto, lokalno ali mestno cesto, širine najmanj 10 m v 

vrednosti  najmanj 600.000,00 EUR . 
 

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel dela na 

gradnji javne kanalizacije v skupni dolžini 500 m premera Ø 250 mm in več. 
 

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel montažna dela 

javnega vodovoda v skupni dolžini 500 m iz nodularne litine premera DN 100. Naročnik bo priznaval le 

reference, katerih predmet je obnova javnega vodovoda premera DN 100 ali več. 
 

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel  strojno 

inštalacijska dela pri gradnji javnih plinovodov iz PE cevi v dolžini 500 m  
 

Ponudnik mora navesti vsaj  dve (2) referenci za obdobje zadnjih pet let s področja gradnje komunalne, 

cestne in prometne infrastrukture (cesta, kanalizacija, vodovod, plinovod,) skupaj s potrdili o dobro 

opravljenem delu. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih del z navedbo, da 

so bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena. Reference potrdi naročnik oz. investitor. 

 
Naziv investitorja 

oz. naročnika 

referenčnega posla 

Predmet referenčnega 

posla – kratek opis del 

Datum začetka in končanja 

posla 
Vrednost posla 

    

 

 

 

   

    

 

    

 

 

 

   

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Datum:     Žig:    Podpis: 

 

 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 



PRILOGA 7/1 

Priloga k referenčni tabeli 

 

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):  

 

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

 

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

 

za ponudbo na javni razpis za »Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju 

urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo – Vrhovci« 

 

 

POTRJUJEMO 
 

 

da nam je ponudnik v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z 

dosežki znanosti in tehnologije,  realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene 

vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja 

nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del. 

 

 

Naziv objekta:  
  

Lokacija objekta:  
  

Vrednost opravljenih del:  
  

Datum začetka posla:  
  

Datum končanja posla:  
 

Naziv in naslov naročnika:  

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

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

 

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:  

 

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

 

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje 

referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana. 

 

Kraj:............................. 

 

Datum:.........................          Podpis odgovorne osebe naročnika: 

 

         ……………………………………. 

 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 



PRILOGA 8 

 

       

SEZNAM KADROV, KI BODO DELA VODILI 
 

 

PONUDNIK:  
 

 
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, in njegovega namestnika in odgovorne nadzornike 

posameznih del, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se lahko izkažejo z 

referencami, zahtevani v toči 12. – Kadrovske zmogljivosti.  
 

Zap. 

št. 

Funkcija pri 

projektu 
Ime in priimek Izobrazba 

Delovna 

doba 

(v letih) 

Strokovni izpit 

(št. potrdila) 

1 
ODGOVORNI 

VODJA DEL 

    

 

 

2 
NAMESTNIK 

ODGOVORNEGA 

VODJE DEL 

    

 

 

3. 

 

ODVORNI 

VODJA 

GRDBENIH DEL 

 

    

4. 

 

ODGOVORNI 

VODJA 

STROJNIH DEL 

 

    

 
Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 

ZGO-1B. 

 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 

 

 
Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli: 

- potrdilo o izobrazbi 

- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici 

-  pisno (e)  in potrjeno(e)  referenco (e) iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih 

 

Obrazec se po potrebi fotokopira. 

 

  



 

PRILOGA 8/1 

 

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):  

 

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

 

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

 

 

za ponudbo na javni razpis za »Izgradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju 

urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo – Vrhovci « 

 

 

POTRJUJEMO 
 

da je bil  (ime in priimek) 

  

- odgovorni vodja del 
- namestnik odgovornega vodje del 
- odgovorni vodja posameznih del (gradbena dela) 
- odgovorni vodja posameznih del (strojna dela) 

 
        (ustrezno podčrtajte !) 

 

 

Na objektu _______________________________________________________ (naziv in lokacija objekta) 

 

 
Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnjih 5 let):  

 

od …………………………… do ……….…………………….… 

 

Dela so bila opravljena po predpisih stroke, pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. 

 

Naziv in naslov naročnika:  

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

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

 

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:  

 

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

 

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje 

referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana. 

 

 

Kraj:............................. 

 

Datum:.........................          Podpis odgovorne osebe naročnika: 

  

                                                                                      ......................................................... 

Obrazec se po potrebi fotokopira. 


