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DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec »Izjava« in ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi 
za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 
81. členom ZJN-3). 

 

2. Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja 

Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega 
transakcijskega računa. 
 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. 

 
DOKAZILO: 
Izpolnjen obrazec »Izjava« in ESPD obrazec. 
 

3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične, strokovne in kadrovske sposobnosti 

Zagotovljene morajo biti vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za 
kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja 
predmeta naročila. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana 
dokazila o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti. 
 
Zagotovljene morajo biti vse potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega 
naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija 
naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo. Na 
podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o zagotavljanju 
kadrovskih zmogljivosti. 
 
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje 
za odgovornega vodjo del v skladu z gradbenimi predpisi. 
 
Ponudnik, ki želi sodelovati v javnem naročilu, mora izkazovati naslednja referenčna dela 
gradnje in bazenske tehnike in sicer:  
 

• Ponudnik mora imeti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 5 letih 
pred rokom za oddajo ponudb predmetnega javnega naročila, izvedel gradnjo objekta 
visoke gradnje v skupni vrednosti najmanj 600.000 EUR brez DDV. 
 
in 
 

• Ponudnik mora imeti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih 10 letih 
pred oddajo ponudbe dobavil in vgradil sistemsko rešitev (bazenska tehnika) 
plavalnega bazena dolžine 25m ali več, v vrednosti najmanj 200.000 EUR brez DDV. 
 

Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, 
ponudniki ne smejo deliti. Za izkazovanje referenc ponudnikov morajo biti investicije zaključene. 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri ter zahteva dokazila (npr.: pogodbo 
z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu, prevzemni zapisnik, itd.) o izvedbi referenčnega 
dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma referenčnemu naročniku. V 
kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da referenca ne izkazuje kvalitetno 
opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. 

 


