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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
ODDAJA JAVNEGA NAROČILA GRADNJE  

 
ODPRTI POSTOPEK 

 
 

»Prometna in komunalna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom 
(Polje, Utik, Bukovica)« 

 
 

Objava na Portalu javnih naročil pod številko JN001875/2019-B01, dne 29.03.2019 
 
 
 
 
V Razpisni dokumentaciji št. 43060-1/2019-006, z dne 29.03.2019 (osnovna razpisna 
dokumentacija) se spremenijo naslednji elementi, ki nadomestijo dosedanje elemente in 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije: 
 

 Spremembe posameznih točk razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju 

 Ponudbeni predračun s popisi del v elektronski verziji (19.2.1); 

 Osnutek pogodbe (obrazec 19.12); 

 ESPD obrazec (Narocnik_ESPD – NOV). 
 
 
Spremenjena razpisna dokumentacija je v elektronskem zapisu dostopna na naročnikovi 
internetni strani http://www.vodice.si – Javni razpisi, natečaji in nepremičnine. 
 
V vsem ostalem ostane v veljavi osnovna razpisna dokumentacija. 
 
Ponudniki so opisane spremembe dolžni upoštevati pri oddaji ponudbe. 
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Spremembe posameznih točk razpisne dokumentacije 
 
 

1.  
 
V točki 9.1.1 Razlogi za izključitev se v točki 1. črta tekst: 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v Del III: Razlogi za izključitev). 
  
Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati 
predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila (obrazca 19.11.1 in 19.11.2) za pridobitev 
podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali 
odločanje ali nadzor v njem). 
 
in se ga nadomesti s tekstom: 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v Del III: Razlogi za izključitev). 
  
Izpolnjena pooblastila (obrazca 19.11.1 in 19.11.2) za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
skladno s 75. členom ZJN-3 (za pravne osebe ter vse osebe, ki so članice upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). 
 
 
2.  
 
V točki 14.1 Ponudbena dokumentacija se črta tekst: 
 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje  dokumente: 

1. Izpolnjen obrazec ESPD 

2. Izpolnjen obrazec »Prijava« (obrazec št. 19.1) 

3. Izpolnjen obrazec »Predračun - Povzetek predračuna – Rekapitulacija« (obrazec št. 

19.2) 

4. Izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun s popisi del« (popis del št. 19.2.1) 

5. Okvirni terminski in finančni načrt (obrazec št. 19.3) 

6. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, menica (obrazec št. 19.4) 

7. Protokol izvedbe del in izjava ponudnika o sprejemanju protokola (obrazec št. 19.5) 

8. Izjava ponudnika v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju (obrazec 19.6) 

9. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 19.4.1) 

10. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 19.4.2) 

11. Osnutek pogodbe (obrazec 19.12) 

V primeru udeležbe podizvajalcev mora ponudba vsebovati tudi: 
- ESPD podizvajalcev 

- Izpolnjene obrazce »Podizvajalci« (obrazci pod št. 19.9) 

V primeru skupne ponudbe mora ponudba vsebovati tudi: 
- ESPD vseh partnerjev 
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- Izpolnjen obrazec »Skupna ponudba« (pod št. 19.10) – vključno s predložitvijo akta o 

skupni izvedbi naročila (pogodba o sodelovanju) 

Ponudnik ob oddaji ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni zgoraj v tej točki. Po pregledu 
ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za 
posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev ter tudi: 

12. Skenogram zavarovalne police izvajalca (obrazec št. 19.7) 

13. Strokovne izkušnje – reference (obrazci 19.8.1, 19.8.1.1, 19.8.2 in 19.8.2.2) 

14. po potrebi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (glej točko 9.1.1.) – 

velja tudi za vse eventualne partnerje v skupni ponudbi in vse eventualne podizvajalce 

(obrazca 19.11.1 in 19.11.2). 

in se ga nadomesti s tekstom: 
 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje  dokumente: 

1. Izpolnjen obrazec ESPD 

2. Izpolnjen obrazec »Prijava« (obrazec št. 19.1) 

3. Izpolnjen obrazec »Predračun - Povzetek predračuna – Rekapitulacija« (obrazec št. 

19.2) 

4. Izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun s popisi del« (popis del št. 19.2.1) 

5. Okvirni terminski in finančni načrt (obrazec št. 19.3) 

6. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, menica (obrazec št. 19.4) 

7. Protokol izvedbe del in izjava ponudnika o sprejemanju protokola (obrazec št. 19.5) 

8. Izjava ponudnika v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju (obrazec 19.6) 

9. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 19.4.1) 

10. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 19.4.2) 

11. Osnutek pogodbe (obrazec 19.12) 

12. Pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc skladno s 75. členom ZJN-3 

(obrazca 19.11.1 in 19.11.2). 

V primeru udeležbe podizvajalcev mora ponudba vsebovati tudi: 
- ESPD podizvajalcev 

- Izpolnjene obrazce »Podizvajalci« (obrazci pod št. 19.9) 

- Pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc skladno s 75. členom ZJN-3 

(obrazca 19.11.1 in 19.11.2). 

V primeru skupne ponudbe mora ponudba vsebovati tudi: 
- ESPD vseh partnerjev 

- Izpolnjen obrazec »Skupna ponudba« (pod št. 19.10) – vključno s predložitvijo akta o 

skupni izvedbi naročila (pogodba o sodelovanju) 

- Pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc skladno s 75. členom ZJN-3 

(obrazca 19.11.1 in 19.11.2). 

Ponudnik ob oddaji ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni zgoraj v tej točki. Po pregledu 
ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za 
posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev ter tudi: 

13. Skenogram zavarovalne police izvajalca (obrazec št. 19.7) 

14. Strokovne izkušnje – reference (obrazci 19.8.1, 19.8.1.1, 19.8.2 in 19.8.2.2) 


