
 

                                  
 

 

1 

 

Predmet javnega naročila: Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, 

Štore in Vojnik 

 

Št. javnega naročila: 1/JN-2021/S 

 

PRILOGA 3.1 

 

 

P R O J E K T N A  N A L O G A 

 

 

1. NAROČNIKI 

 

MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390, 

OBČINA ŠTORE, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI 78439388 in 

OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ID za DDV: SI 67288006,  

 

/v nadaljevanju: posamezni naročniki/ 

 

ki jih zastopa družba: 

 

SIMBIO d. o. o.,  

Teharska cesta 49, 3000 Celje, 

ki ga zastopa direktor: mag. Marko Zidanšek 

ID za DDV: SI 54123135 

Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije d. d.  

 

/v nadaljevanju: naročnik/ 
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2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

Predmet javnega naročila je »Storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, 

Štore in Vojnik«.  

 

Posamezni naročniki za predmetno izvedbo kandidirajo za sofinancerska sredstva s strani Evropske 

unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije, v okviru projekta, 

vključenega v Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 

6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za 

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Za projekt je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor 

dne 3. 11. 2020 izdana Odločitev o podpori št. 6-1-29/Celje, Štore, Vojnik/0, št. 544-114/2019/36. V 

primeru, da Ministrstvo za okolje in prostor ne bi izdalo sklepa, oz. da posamezni naročniki ne bi 

prejeli planirane višine sredstev, si pridržujejo pravico zmanjšati obseg in prilagoditi dinamiko izvedbe 

storitev po sklopih skladno z razpoložljivimi lastnimi viri v okviru sprejetega proračuna, ne da bi 

ponudnik bil upravičen do nadomestila izpadlega dela oz. nadomestila za stroške v zvezi s tem ipd. 

Navedeno velja tudi za čas do podpisa pogodbe o sofinanciranju. 

 

Javno naročilo je razdeljeno na devet (9) sklopov. 

 

Sklopi od 1 do 8 so vezani na izvajanje storitev strokovnega nadzora pri izvajanju naslednjih 

projektov: 

 

Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje  

a) Podprojekt Sekundarni fekalni kanal v Zagradu – dodatna veja v ulici nad streliščem (območje 

grajski hrib Zagrad) (zap. št. 12, št. proj. 13)  

b) Podprojekt Odvod komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Pečovnik v Mestni 

občini Celje (zap. št. 14, št. proj. 15)  

c) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – JZ pobočje 

grajskega hriba (zap. št. 16, št. proj. 18)  

d) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zagrad – severovzhodni del 

(zap. št. 25, št. proj. 29) 

 

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje  

a) Podprojekt Fekalna kanalizacija naselja Lokrovec - jug (zap. št. 9, št. proj. 10)  

b) Podprojekt Fekalna kanalizacija naselja Lokrovec – ob potoku – tlačni vod in črpališče, kanal 

(zap. št. 10, št. proj. 11)  

c) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Dobrova - Klenovšek (zap. 

št. 17, št. proj. 19)  

d) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja nad severno 

vezno cesto (zap. št. 18, št. proj. 20)  
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e) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja – ob Ferodi 

(zap. št. 19, št. proj. 21)  

f) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja na Golovcu (zap. št. 23, št. 

proj. 26) 

 

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje  

a) Podprojekt Izgradnja sekundarne kanalizacije ter obnova vodovoda v nadvozni cesti v Celju 

(zap. št. 1, št. proj. 1)  

b) Podprojekt Izgradnja fekalnega kanala F3 v naselju Šmarjeta (območje med Mariborsko cesto 

in Hudinjo (zap. št. 2, št. proj. 2)  

c) Podprojekt Sekundarna kanalizacija ob Teharski cesti (zap. št. 3, št. proj. 4)  

d) Podprojekt Fekalna kanalizacija naselja Gaji ter obnova vodovoda (zap. št. 11, št. proj. 12)  

e) Podprojekt Izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja – Žagarjeva (zap. št. 

20, št. proj. 22)   

f) Podprojekt Izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Šmarjeta pri AC priključku (zap. 

št. 21, št. proj. 23)  

g) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v Hribarjevi ulici (zap. št. 24, št. proj. 28)  

h) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Teharje ob regionalni cesti 

Štore – Celje  (zap. št. 27, št. proj. 34) 

 

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje  

a) Podprojekt Rekonstrukcija obrtne ceste in izgradnja kanalizacije – glavni kanal G.1 (zap. št. 4, 

št. proj. 5)  

b) Podprojekt Odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret I. in III. 

faza (potrebno dokončati še I. fazo) (zap. št. 5, št. proj. 6)  

c) Podprojekt Odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret II. faza 

(zap. št. 6, št. proj. 7)  

d) Podprojekt Odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret IV. faza 

(zap. št. 7, št. proj. 8)  

e) Podprojekt Odvod komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod v delu naselja Začret V. faza 

(zap. št. 8, št. proj. 9)  

f) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Leskovec ob AC (zap. št. 15, 

št. proj. 17)  

g) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Ljubečna – območje 

avtopoligon (zap. št. 22, št. proj. 24) 

   

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje  

a) Podprojekt Dograditev sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Škofja vas v MOC (zap. št. 

28, št. proj. 3)  

b) Podprojekt Odvod komunalnih odpadnih in padavinskih vod v delu naselja Šmiklavž v Mestni 

občini Celje (zap. št. 13, št. proj. 14)  

c) Podprojekt Dograditev sekundarne fekalne kanalizacije in obnova vodovoda v naselju 

Zadobrova v Mestni občini Celje (zap. št. 29, št. proj. 16) 
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d) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zadobrova – stranske veje 

(zap. št. 26, št. proj. 33)  

 

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore 

a) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v aglomeraciji Štore - "Spodnje Štore" (zap. št. 35, št. proj. 2)  

b) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v aglomeraciji Štore - "Draga" (zap. št. 36, št. proj. 3)  

c) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v aglomeraciji Štore - "Opoka - Prožinska vas" (zap. št. 38, št. proj. 5) 

 

Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore 

a) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v aglomeraciji Štore – "Nad Stolarno – Razgledna ulica" (zap. št. 37, št. proj. 4)  

b) Podprojekt Izgradnja manjkajoče javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

v aglomeraciji Štore - "Štore – Lipa - Pečovje" (zap. št. 34, št. proj. 1) 

 

Sklop št. 8: Občina Vojnik 

a) Podprojekt Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik (zap. št. 30, št. proj. 1)  

b) Podprojekt Kanalizacija aglomeracije Vojnik (zap. št. 31, št. proj. 2)  

c) Podprojekt fekalni kanal desni breg ob Hudinji (zap. št. 32, št. proj. 3)  

d) Podprojekt komunalna oprema na območju OPPN Žgajner (zap. št. 33, št. proj. 4) 

 

Sklop št. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik 
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3. OKVIRNE VREDNOSTI IZGRADNJE POSAMEZNIH SKLOPOV  

 

SKLOP 

 

OKVIRNA VREDNOST 

BREZ DDV  

Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje 

 

1.250.000,00 €  

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje 

 

730.000,00 €  

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje 

 

330.000,00 €  

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje 

 

780.000,00 €  

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje 

 

810.000,00 €  

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore 

 

680.000,00 €  

Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore 

 

980.000,00 €  

Sklop št. 8: Občina Vojnik 

 

590.000,00 €  

Sklop št. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri 

projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju 

Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik 

 

6.150.000,00 €  
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4. PREDVIDENI ROKI IZGRADNJE POSAMEZNIH SKLOPOV 

 

SKLOP 

 

PREDVIDENI ROKI IZVEDBE IZGRADNJE 

Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje največ 330 koledarskih dni od uvedbe v 

delo oziroma najkasneje do 31. 12. 2022 

 

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v 

Mestni občini Celje 

največ 270 koledarskih dni od uvedbe v 

delo oziroma najkasneje do 31. 12. 2021 

 

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni 

občini Celje 

največ 270 koledarskih dni od uvedbe v 

delo v letu 2021 

 

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini 

Celje 

največ 180 koledarskih dni od uvedbe v 

delo v letu 2021 

 

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni 

občini Celje 

največ 480 koledarskih dni od uvedbe v 

delo v letu 2021 in 2022 

 

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore največ 210 koledarskih dni od uvedbe v 

delo v letu 2021 

 

Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore največ 210 koledarskih dni od uvedbe v 

delo v letu 2022 

 

Sklop št. 8: Občina Vojnik največ 390 koledarskih dni od uvedbe v 

delo oziroma najkasneje do 31. 3. 2022 

 

Sklop št. 9: Storitev koordinatorja za varnost in zdravje 

pri delu pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in 

Vojnik 

 

april 2021 – 31. 12. 2022 

 

Nadzorniki in koordinator za varnost in zdravje pri delu ostajajo v pogodbenem razmerju z 

naročnikom do pridobitve Uporabnih dovoljenj, uspešne primopredaje objektov posameznim 

naročnikom ter izdelave končnih poročil za sofinancerska sredstva s strani Evropske unije iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republike Slovenije. 
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5. OBSEG POGODBENIH DEL 

 

5.1 Obseg pogodbenih del za sklope št. 1 – 8 

 

Skladno s tretjim (3.) členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) /v 

nadaljevanju: GZ/ je nadzornik pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja 

nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.  

Skladno s 13. členom Gradbenega zakona mora nadzornik nadzor izvajati tako, da se zagotovi 

izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če 

nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in 

inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z 

drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt oz. 

inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel. 

Nadzornik mora v okviru nadzora in pogodbenih obveznosti: 

1) sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču; 

2) v skladu z GZ in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v 

skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, 

gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem; 

3) ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v 

nasprotju z določbami tega zakona; 

4) ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, 

nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene 

kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem; 

5) morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje 

pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti; 

6) nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo 

gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev 

uporabnega dovoljenja; 

7) udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in 

strokovno podporo s svojega področja dela; 

8) opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z 

GZ, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge 

zahteve, in drugimi predpisi; 

9) pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se 

nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih z GZ; 

10) od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti 

gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami 

investitorja; 

11) vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev 

uporabnega dovoljenja; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
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12) sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka 

upravnega postopka; 

13) sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj; 

14) zagotoviti koordinacijo strokovnjakov, ki so vključeni v nadzor in 

15) Naročnik zahteva dnevno prisotnost nadzornika na gradbiščih na vseh aktivnih 

podprojektih. V primeru neizpolnjevanja te zahteve sme naročnik v skladu s pogodbo za 

vsako tovrstno kršitev zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti, 

vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Ponavljajoče se neizpolnjevanje te zahteve 

se šteje za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik unovči finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in predčasno odstopi od pogodbe.  

Nadzornik bo moral v okviru pogodbenih obveznosti opravljati tudi naslednje storitve: 

1. Nuditi svetovalne storitve: 

• pri relaciji naročnika z izbranimi izvajalci; 

• pri relacijah naročnik z lastniki sosednjih objektov; 

• pri relacijah naročnika z Upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja, in 

mnenjedajalci; 

• pri organizaciji dokazovanja izpolnjevanja garantiranih tehnoloških parametrov; 

• pri relacijah naročnika z upravljavci komunalnih vodov; 

• pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, ki se bo pojavljala na 

terenu ob izvajanju zemeljskih del. 

2. Sodelovati z naročnikom pri koordinaciji del vseh izvajalcev na gradbišču: 

• kontrola nad izvajanjem navodil in naročil s strani naročnika; 

• stalno sodelovanje s pooblaščenim predstavnikom naročnika in zastopanje interesov 

naročnika pri realizaciji del; 

• sprejemati vse pobude in zahteve izvajalca del in jih usklajevati z drugimi udeleženci 

gradnje (projektanti, naročnikom, mnenjedajalci ipd.); 

• vodenje tedenskih koordinacij z izvajalci del, ob sodelovanju naročnika na gradbišču; 

• operativno spremljanje terminskega in finančnega plana izvajanja del na gradbišču 

ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih; 

• pisanje zapisnikov tedenskih koordinacij sproti na sestankih s podpisom vseh 

prisotnih; 

• priprava mesečnih poročil naročniku o izvajanju del na objektih, in sicer:  

- opis in količina izvedenih del; 

- sprotna finančna realizacija del po pogodbenem predračunu; 

- realizacija sklepov tedenskih operativnih sestankov; 

- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih; 

- skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih; 

- potek poskusnega obratovanja na sklopih, kjer je to predvideno; 

- priprava končnega poročila; 

- mesečna predaja slikovnega gradiva izvedenih del po podrojektih 

3. Uvedba izvajalcev v delo; 

4. Organizacija prijave gradbišča; 
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5. Izvedba tolmačenja projektne in tehnične dokumentacije izvajalcem del in dajanje navodil za 

izvedbo; 

6. Izvajanje kontrole odstopanja dejanskega stanja objekta od projektantskega posnetka stanja 

in uskladitev z odgovornim projektantom; 

7. Kontrola skladnosti gabaritov in dimenzij gradnje s projektno dokumentacijo, dovoljenji in 

soglasji; 

8. Reševanje (pravočasno in tekoče) tehničnih problemov med gradnjo z vodjo del in ostalimi 

izvajalci; 

9. Kontrola spoštovanja tehničnih in drugih predpisov, standardov kakovosti in normativov pri 

izvajanju del; 

10. Izvajanje kontrole skladnosti z izvajalskimi pogodbami; 

11. Izvajanje strokovnega, kvantitativnega in kvalitativnega nadzora skladno z GZ: 

• nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji; 

• izvajanje kontrole skladnosti del s potrjeno projektno in tehnično dokumentacijo; 

• izvajanje splošne in stalne kontrole nad izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih 

del; 

• izvajanje kontrole kakovosti materialov za vgradnjo, skladno z dokumentacijo in 

dokazili o kakovosti; 

• izvajanje potrjevanja materialov za vgradno in ostale opreme v soglasju z odgovornim 

projektantom; 

• pregled zavarovanja gradbišča; 

12. Po posvetu z naročnikom odobravati ali zavračati alternative, dodatke ali druge zahteve oz. 

predloge izvajalcev; 

13. Izdajati navodila in različne zahteve v smislu napredovanja del in zaščite interesa naročnika; 

14. Kontrola in pregled gradbenih dnevnikov;  

15. Kontrola izmer izvedenih del za pripravo knjige obračunskih izmer, pregled le te s 

posameznimi izvajalci in obračun z njimi; 

16. Računsko, vsebinsko in količnko preverjati mesečne začasne situacije in jih predajati 

naročniku; 

17. Preveriti končno situacijo, ter jo po potrditvi predati naročniku v preverbo in potrditev; 

18. Nadzor kvalitete izvedenih del: 

• kontrola skladnosti projektnih rešitev z geotehničnimi parametri tal in strokovno 

presojo ustreznosti izbranih rešitev; 

• kontrola skladnosti geotehničnih razmer na terenu; 

• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in 

morebitnih alternativnih materialov; 

• izvedba dodatnih kontrolnih meritev na terenu, odvzem vzorcev in preiskav s strani 

neodvisne inštitucije, če se za to pojavi potreba; 

• pregled vgrajene armature pred betoniranjem; 

• spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v 

skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev; 

• pregled poročil za vse vrste vgrajenih materialov po programu tekoče kontrole 

kvalitete izvajalcev; 
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• pregled poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti opreme in 

naprav, ki se vgrajujejo;  

• pregled in spremljanje rezultatov tesnosti in tlačnih preizkusov cevovodov; 

• pregled in kontrola vse potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve ipd.); 

• pregled končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih 

materialov; 

• pregled čiščenja gradbišča po končanih delih; 

• skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbo in projektno dokumentacijo; 

19. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje; 

20. Organizacija in nadzor odprave ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu; 

21. Pravočasno potrjevanje predvidenih elementov in materialov v sodelovanju s projektantom in 

naročnikom; 

22. Pregled in sodelovanje pri izdelavi projekta izvedenih del; 

23. Sodelovanje pri pripravi tehnične in upravne dokumentacije za pridobitev uporabnega 

dovoljenja; 

24. Organizacija tehničnega in kvalitetnega pregleda objekta;  

25. Predaja objekta naročniku v smislu organiziranja komisijske primopredaje objekta in predaje 

potrebne dokumentacije (gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih sestankov, končni obračun 

del, navodila za obratovanje in vzdrževanje, gradbena knjiga, atesti, končno poročilo izvajalca, 

certifikati, PID, geodetski in video posnetki novozgrajenih objektov in komunalne 

infrastrukture ipd.); 

26. Sodelovanje pri odpravi napak v garancijskem roku; 

27. Druga potrebna opravila, da se zagotovi kvalitetna in pravočasna GOI dela. 

 

5.1.1 Kadrovski pogoji za storitve strokovnega nadzora v primerih sklopov št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7 

 

Nadzornik mora imeti za naslednje sklope (projekte):  

Sklop št. 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje 

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zg. Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje  

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje 

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje 

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore 

Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore 

v svoji ekipi vsaj dva (2) nadzorna inženirja za področje gradbeništva, ter vsaj enega (1) nadzornega 

inženirja s področja strojništva in vsaj enega (1) nadzornega inženirja s področja elektrotehnike. 

 

5.1.2 Kadrovski pogoji za storitve strokovnega nadzora v primerih sklopov št. 3 in 8 

 

Nadzornik mora imeti za naslednja dva sklopa (projekta): 

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje 

Sklop št. 8: Občina Vojnik 

v svoji ekipi vsaj dva (2) nadzorna inženirja za področje gradbeništva. 
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5.2 Obseg pogodbenih del za sklop št. 9 

 

Skladno s tretjim (3.) členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) /v nadaljevanju: ZVZD-1/ je 

koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta fizična oseba, katero naročnik in/ali 

nadzornik projekta med izvajanjem projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 8. členu 

Uredbe. 

 

Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora v okviru pogodbenih obveznosti opravljati zlasti 

naslednje naloge: 

 

• Usklajevati izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu: 

• pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju 

posameznih faz dela; 

• pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se 

izvajajo hkrati ali zaporedno; 

1) Usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe: 

• dosledno upoštevajo temeljna načela iz 10. člena ZVZD-1; 

• ravnajo po varnostnem načrtu iz druge alineje 7. člena ZVZD-1; 

• Izdelati varnostni načrt in dokumentacijo s spremembami na gradbišču. 

• Zagotoviti sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za 

drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja 

poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu. 

• Preverjati varno izvajanje delovnih postopkov in usklajevati načrtovane aktivnosti. 

• Zagotavljati, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki 

imajo dovoljenje za vstop na gradbišče. 

 

5.2.1 Kadrovski pogoji za storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu 

 

Nadzornik mora imeti za projekt v svoji ekipi vsaj dva (2) koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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6. EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ 

 

6.1 Splošni letni promet 

 

Splošni letni promet (upoštevani bodo čisti prihodki od prodaje) gospodarskega subjekta, v zadnjih 

treh (3) poslovnih letih (upoštevana bodo poslovna leta 2018, 2019 in 2020) mora biti najmanj v višini 

najmanj 180.000,00 €.  

 

Gospodarski subjekti lahko v ponudbi skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. 
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7. KADROVSKA IN STROKOVNA SPOSOBNOST 

 

7.1 Strokovna sposobnost nadzornikov v primeru sklopov št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7 

 

Nadzornik mora imeti za čas izvedbe predmetnega javnega naročila na razpolago ustrezen strokovni 

kader – odgovorne osebe, ki jih mora v ponudbi poimensko navesti, in sicer: 

 

• dva (2) nadzornika gradbene stroke (najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski 

strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj 

visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« 

programih) - 6/2 raven izobrazbe) z opravljenim strokovnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje, 

določene v GZ;  

• nadzornik strojne stroke (najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski strokovni 

programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj visokošolski 

strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« programih) - 

6/2 raven izobrazbe) z opravljenim strokovnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje, določene v GZ; 

• nadzornik elektrotehniške stroke (najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski 

strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonskih« programih) oz. najmanj 

visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« 

programih) - 6/2 raven izobrazbe) z opravljenim strokovnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje, 

določene v GZ; 

 

Skladno s petim odstavkom 13. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 

65/20) mora nadzornik za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega 

inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje, to je vodjo nadzora in ki zanj opravlja poklicne 

naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. 

Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.  

 

V primeru sklopov št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7 prevladujejo gradbena dela.  

 

7.2 Strokovna sposobnost nadzornikov v primeru sklopov št. 3 in 8   

 

Nadzornik mora imeti za čas izvedbe predmetnega javnega naročila na razpolago ustrezen strokovni 

kader – odgovorne osebe, ki jih mora v ponudbi poimensko navesti, in sicer: 

 

• dva (2) nadzornika gradbene stroke (najmanj višješolski programi (do 1994) in višješolski 

strokovni programi - 6/1 raven izobrazbe (po »predbolonjskih« programih) oz. najmanj 

visokošolski strokovni ali univerzitetni program (1. bolonjska stopnja po novih »bolonjskih« 

programih) - 6/2 raven izobrazbe) z opravljenim strokovnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje, 

določene v GZ. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
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Kadrovska in strokovna sposobnost nadzornikov tujih ponudnikov s sedežem v državi članici EU oz. 

v tretjih državah  

 

Tuji ponudniki s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in 

Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v 

nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati dejavnost, ki sodi v 

opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, lahko opravljajo to dejavnost v vseh 

statusnopravnih oblikah, če izpolnjujejo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.  

  

Tuji ponudniki, ki nimajo sedeža v državah pogodbenicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko 

opravljajo dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev pod pogoji iz 

prejšnjega odstavka, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Ta je izpolnjen, če ponudniki, ki 

imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi sedeža tujega ponudnika lahko opravljajo dejavnost, ki sodi 

v opis poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod 

katerimi jih lahko ponujajo v Republiki Sloveniji tuji ponudniki in izpolnjevanje katerih za ponudnika s 

sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije 

predpisano za tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika v več tretjih državah, se pri ugotavljanju 

materialne vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je strožji.  

  

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov morajo imeti tuji ponudniki sklenjeno zavarovanje 

odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom Zakona o arhitektruni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, 

št. 61/17) /v nadaljevanju: ZAID/. Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov morajo tuji ponudniki 

zagotoviti sodelovanje pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki izpolnjuje pogoje iz ZAID, pri čemer 

njegova zaposlitev ni obvezna. Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o 

zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, če to zavarovanje 

ustrezno krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.  

  

Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki 

Sloveniji trajno opravljati regulirani poklic po ZAID, morajo, skladno z 21. členom ZAID pri zbornici 

pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.  

  

Posamezniki, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki 

Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic po ZAID, morajo, skladno z 22. členom ZAID 

pri zbornici vložiti pisno prijavo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih 

kvalifikacij. Prijavo je treba vložiti tudi vsakokrat, ko se bistveno spremenijo okoliščine za opravljanje 

poklicnih nalog. Poleg pogojev iz zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, je pogoj 

za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije zagotovljeno zavarovanje odgovornosti za škodo, v 

skladu z določbami ZAID, in da mu s pravnomočno sodno odločbo ni izrečen varnostni ukrep 

prepovedi opravljanja poklica.  

  

Posamezniki, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v tretji državi, lahko opravljajo regulirani poklic po 

ZAID pod pogojem materialne vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije primerljive tistim, ki 

se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike 
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Slovenije v tretji državi lahko opravlja regulirani poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod 

katerimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje katerih za 

državljana Republike Slovenije ni bistveno težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije 

predpisano za državljane tretje države. Vzajemnost in enakovrednost kvalifikacij za regulirane 

poklice, za opravljanje katerih je pogoj vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ugotavlja 

zbornica v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ta vpis.  

 



 

                                  
 

 

16 

 

7.3 Strokovna sposobnost za izvedbo storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v 

primeru sklopa št. 9  

 

Koordinator za varstvo in zdravje pri delu mora imeti za čas izvedbe predmetnega javnega naročila na 

razpolago ustrezen strokovni kader – odgovorne osebe, ki jih mora v ponudbi poimensko navesti, in 

sicer: 

 

• dva (2) koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu z najmanj višjo strokovno izobrazbo 

tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, 

opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in 

najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj kot koordinator za fazo priprave projekta in fazo 

izvajanja projekta.  

 

Ponudnik mora biti naveden v Spisku organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog s 

področja varnosti in zdravja pri delu, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. 

 

Oba koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu morata biti navedena na Seznamu koordinatorjev za 

varnost in zdravje pri delu pri Inšpektoratu RS za delo.  

 

Strokovna sposobnost za izvedbo storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu tujega 
ponudnika 
 
Tuji ponudniki s sedežem v EU ali tretji državi morajo izkazati, da izpolnjujejo pogoje za zakonito 
opravljanje dejavnosti s področja varnosti in zdravja pri delu v državi sedeža. 
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8. IZKAZ TEHNIČNE SPOSOBNOSTI Z REFERENČNIMI POSLI  

 

8.1 Izkaz tehnične sposobnosti z referenčnimi posli za nadzornike za sklope št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7 

 

Ponudnik mora dokazati, da je vsak od imenovanih nadzornikov gradbene stroke v zadnjih desetih 

(10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno 

izvedel storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli izgradnje fekalne ali meteorne kanalizacije 

(pod klasifikacijo objekta 2223 Cevovodi za odpadno vodo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov 

Uradni list RS, št. 37/18) in ceste, ulice, parkirišča (pod klasifikacijo objekta 2112 Lokalne ceste in 

javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov Uradni list 

RS, št. 37/18) ali črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne 

vode ali čistilne naprave za čiščenje odpadne vode. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 300.000 € brez DDV. 

 

Ponudnik mora dokazati, da je nadzornik strojne stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva 

objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno izvedel storitev strokovnega 

nadzora nad strojnimi deli pri izvedbi črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali 

objekta za pripravo pitne vode ali na čistilni napravi za čiščenje odpadne vode ali za linijski objekt kot 

je vodovod, vročevod. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 50.000 € brez DDV. 

 

Ponudnik mora dokazati, da je nadzornik elektrotehniške stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 

dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil že uspešno izvedel storitev 

strokovnega nadzora nad elektro deli pri izvedbi objekta z NN priključkom ter elektroinštalacijami z 

elektro opremo, ki ima vgrajen vsaj en PLC,  izvedeno krmiljenje in ima moč vsaj 5 kW. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 50.000 € brez DDV.  

 

8.2 Izkaz tehnične sposobnosti z referenčnimi posli za nadzornike za sklopa št. 3 in 8 

 

Ponudnik mora dokazati, da je vsak od imenovanih nadzornikov gradbene stroke v zadnjih desetih 

(10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno 

izvedel storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli izgradnje fekalne ali meteorne kanalizacije 

(pod klasifikacijo objekta 2223 Cevovodi za odpadno vodo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov 

Uradni list RS, št. 37/18) in ceste, ulice, parkirišča (pod klasifikacijo objekta 2112 Lokalne ceste in 

javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov Uradni list 

RS, št. 37/18) ali črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne 

vode ali čistilne naprave za čiščenje odpadne vode. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 300.000 € brez DDV. 
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8.3 Izkaz tehnične sposobnosti z referenčnimi posli za koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu za sklop 9 

 

Ponudnik mora dokazati, da je vsak od imenovanih koordinatorjev za varstvo in zdravje pri delu v 

zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, 

samostojno ali v skupni ponudbi, že izvedel storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri 

gradnji. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 500.000 € brez DDV.  
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9. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE ZA SKLOPE 1 - 8 

 

Naročnik bo oddal predmetno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, merilo za 

izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe pa je:  

 

Ponudbena cena:  80 točk  

Dodatne reference:  20 točk 

- Ena (1) dodatna referenca, poleg reference, s katero se izkazuje izpolnjevanje 

referenčnih pogojev = 10 točk. Priložiti je možno največ dve dodatni referenci.  

 

Najvišje skupno število točk, ki ga posamezni ponudnik lahko doseže je 100.  

 

9.1 Merilo »ponudbena cena« 

 

Po merilu »ponudbena cena« lahko ponudnik prejme največ 80 točk.  

 

Pri izračunu točk o merilu »ponudbena cena« bo naročnik upošteval končno skupno vrednost 

ponudbe brez DDV. 

 

Naročnik bo ponudbe po merilu »ponudbena cena« ocenil na podlagi naslednje formule:  

(najnižja skupna končna vrednost ponudbe brez DDV) / (ponudnikova končna skupna vrednost 

ponudbe brez DDV) × 80 = število točk 

 

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno končno 

vrednost ponudbe brez DDV prejel 80 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj.  

 

9.2 Merilo »dodatna referenca« 

 

Po navedenem merilu lahko ponudnik prejme največ 20 točk. 

 

Ponudnik, ki se prijavlja za sklope št. 1, 2, 4, 5, 6 in 7 za pridobitev 10 točk v okviru merila »dodatne 

reference« mora priložiti dodatne reference, poleg tistih, s katerimi izkazuje izpolnjevanje 

referenčnega pogoja, in sicer kumulativno:  

 

Naročnik bo pri tem merilu upošteval dodatno referenco, v kolikor ponudnik razpolaga z njimi (na 

drugih objektih) poleg reference, ki je v tem javnem naročilu določena kot pogoj, in sicer:  

 

Ponudnik mora dokazati, da je vsak od  imenovanih nadzornikov gradbene stroke v zadnjih desetih 

(10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno 

izvedel storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli izgradnje fekalne ali meteorne kanalizacije 

(pod klasifikacijo objekta 2223 Cevovodi za odpadno vodo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov 

Uradni list RS, št. 37/18) in ceste, ulice, parkirišča (pod klasifikacijo objekta 2112 Lokalne ceste in 

javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov Uradni list 
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RS, št. 37/18) ali črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne 

vode ali čistilne naprave za čiščenje odpadne vode. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 300.000 € brez DDV. 

 

Ponudnik mora dokazati, da je nadzornik strojne stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva 

objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno izvedel storitev strokovnega 

nadzora nad strojnimi deli pri izvedbi črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali 

objekta za pripravo pitne vode ali na čistilni napravi za čiščenje odpadne vode ali za linijski objekt kot 

je vodovod, vročevod. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 50.000 € brez DDV. 

 

Ponudnik mora dokazati, da je nadzornik elektrotehniške stroke v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 

dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil že uspešno izvedel storitev 

strokovnega nadzora nad elektro deli pri izvedbi objekta z NN priključkom ter elektroinštalacijami z 

elektro opremo, ki ima vgrajen vsaj en PLC,  izvedeno krmiljenje in ima moč vsaj 5 kW. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 50.000 € brez DDV. 

 

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklopa št. 3 in 8, za pridobitev 10 točk v okviru merila »dodatne 

reference« mora priložiti dodatne reference, poleg tistih, s katerimi izkazuje izpolnjevanje 

referenčnega pogoja, in sicer:  

 

Ponudnik mora dokazati, da je vsak od  imenovanih nadzornikov gradbene stroke v zadnjih desetih 

(10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, že uspešno 

izvedel storitev strokovnega nadzora nad gradbenimi deli izgradnje fekalne ali meteorne kanalizacije 

(pod klasifikacijo objekta 2223 Cevovodi za odpadno vodo v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov 

Uradni list RS, št. 37/18) in ceste, ulice, parkirišča (pod klasifikacijo objekta 2112 Lokalne ceste in 

javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov Uradni list 

RS, št. 37/18) ali črpališča komunalnih oziroma meteornih odpadnih vod ali objekta za pripravo pitne 

vode ali čistilne naprave za čiščenje odpadne vode. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 300.000 € brez DDV. 

 

 

Ponudnik, ki v obrazec 7 (OBR - 7) ne vpiše dodatnih referenčnih del oz. referenčnih del, ki ustrezajo 

vsem zgoraj navedenim zahtevam, in/ali v ponudbi ne predloži referenčnih potrdil (OBR – 7.1), po 

tem merilu ne prejme točk. 
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10. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE ZA SKLOP ŠT. 9 

 

Naročnik bo oddal predmetno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, merilo za 

izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe pa je:  

 

Ponudbena cena:  80 točk  

Dodatne reference:  20 točk 

- Ena (1) dodatna referenca, poleg reference, s katero se izkazuje izpolnjevanje 

referenčnih pogojev = 10 točk. Priložiti je možno največ dve dodatni referenci.  

 

Najvišje skupno število točk, ki ga posamezni ponudnik lahko doseže je 100.  

 

10.1 Merilo »ponudbena cena« 

 

Po merilu »ponudbena cena« lahko ponudnik prejme največ 80 točk.  

 

Pri izračunu točk o merilu »ponudbena cena« bo naročnik upošteval končno skupno vrednost 

ponudbe brez DDV. 

 

Naročnik bo ponudbe po merilu »ponudbena cena« ocenil na podlagi naslednje formule:  

(najnižja skupna končna vrednost ponudbe brez DDV) / (ponudnikova končna skupna vrednost 

ponudbe brez DDV) × 80 = število točk 

 

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno končno 

vrednost ponudbe brez DDV prejel 80 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj.  

 

10.2 Merilo »dodatna referenca« 

 

Po navedenem merilu lahko ponudnik prejme največ 20 točk. 

 

Ponudnik, ki se prijavlja za sklop 9 za pridobitev 10 točk v okviru merila »dodatne reference« mora 

priložiti dodatne reference, poleg tistih, s katerimi izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja, in 

sicer kumulativno:  

 

Naročnik bo pri tem merilu upošteval dodatno referenco, v kolikor ponudnik razpolaga z njimi (na 

drugih objektih) poleg reference, ki je v tem javnem naročilu določena kot pogoj, in sicer:  

 

Ponudnik mora dokazati, da je vsak od imenovanih koordinatorjev za varstvo in zdravje pri delu v 

zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, 

samostojno ali v skupni ponudbi, že izvedel storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu pri 

gradnji. 

Vrednost referenčnega posla (objekta) mora znašati najmanj 500.000 € brez DDV.  
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Ponudnik, ki v obrazec 8 (OBR – 8) ne vpiše referenčnih del oz. referenčnih del, ki ustrezajo vsem 

zgoraj navedenim zahtevam, in/ali v ponudbi ne predloži dodatnih referenčnih potrdil (OBR – 8.1), po 

tem merilu ne prejme točk.  

 


