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B. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti 

(44. in 45. člen ZJN-2) 
 

 POGOJ USTREZA 

  DA NE 

1. Ponudnik je dokazal ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji: 

1. v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi (BON-2, potrdila o plačilni 
sposobnosti od vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte 
transakcijske račune), 

2. na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih 
obveznosti (S.BON-1/P oz. SP, BON-2, potrdila o plačilni sposobnosti od 
vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune), 

3. ima izkazano kreditno tveganje v letu 2010 kot poslovni subjekt z 
investicijsko bonitetno oceno od SB1 do SB6 (S.BON-1/P oz. BON-1SP). 
(V primeru, da ima ponudnik status samostojnega podjetnika, mora 
imeti le-ta pri vseh bankah bonitetno oceno vsaj B) 

 

Dokazila oz. potrdila niso starejša od 30 dni. 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.1) 
 

  

2. Ponudnik je podal lastno izjavo skladno s 44. členom ZJN-2, da ima na 
dan oddaje ponudbe v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do 
podizvajalcev oz. ponudnikov v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov 
javnega naročanja (razp. obr. 6a). 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.1) 
 

  

3. Ponudnik ima ustrezne reference: 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.2) 
� v zadnjih petih (5) letih pred predvidenim rokom za oddajo ponudb je 

zgradil oz. obnovil vsaj en (1) zahtevni objekt visokih gradenj v 
vrednosti minimalno 600.000,00 EUR (z DDV) (Razpisni obrazec 7) 

 

  

4. Predvideni odgovorni vodja del ima ustrezne reference: 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.3) 
� v zadnjih petih (5) letih pred predvidenim rokom za oddajo ponudb je 

sodeloval kot odgovorni vodja del pri izgradnji oz. obnovi vsaj enega 
(1) zahtevnega objekta visokih gradenj v vrednosti 600.000,00 EUR z 
DDV (Razpisni obrazec 8) 

 

  

5. Ponudnik je izpolnil, podpisal in žigosal izjavo o tehnični in kadrovski 
sposobnosti (razp. obr. 9). 
(zahteva podana v točki II.4.E Navodil ponudnikom, točka e.4) 
 

  

6. Predložen dogovor skupine ponudnikov o oddaji skupne ponudbe (razp. obr. 
10). 
(zahteva podana v točki II.4.F Navodil ponudnikom, točka f.1) 

  

 
Opombe: 

• Izpolnjevanje pogojev bo naročnik ugotavljal na osnovi dokazil, zahtevanih v točki II.4.E iz 
Navodil, v primeru skupne ponudbe pa tudi iz točke II.4.F. 


