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RAZPISNI POGOJI  

 
JAVNI RAZPIS ZA RAZISKAVO TRGA PREK SISTEMA eAppalti FVG 

Dela v okviru “Pilotne aktivnosti za avtizem. Infrastrukturna preureditev Parka 
Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin”, ki bo izveden v okviru evropskega 
projekta z imenom “SALUTE - ZDRAVSTVO” - projekti v okviru celostnih teritorialnih 

naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru “Programa teritorialnega sodelovanja 
Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020” 

CUP: B87H17000300007 
 

  
UVODNE UGOTOVITVE  

  
Razpisni pogoji vsebujejo predpise glede izpolnjevanja in predložitve ponudbe, zahtevane 
predložene dokumentacije, postopka izbora. Kot je specificirano v Tehničnih razpisnih pogojih je 
predmet obravnave pravic in dolžnosti izvajanja storitev. Postopek je razpisalo Evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 
Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna 
občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” (di seguito, “GECT GO”) kot edini 
upravičenec za izvedbo projektov celostne teritorialne naložbe (CTN) s sklepom o nameri sklenitve 
pogodbe Št. 17 z 25.02.2019. 
V skladu z 58. členom Zakonika o javnem naročanju bo postopek voden s pomočjo posebnega 
elektronskega sistema (v nadaljevanju “elektronska platforma”), do katerega se dostopa prek 
portala na naslovu https://eAppalti.regione.fvg.it (v nadaljevanju “portal”).  
V skladu s 1. odstavkom 74. člena Zakonika o javnem naročanju so dokumenti v zvezi z oddajo 
javnega naročila dostopni na naslovu https://eappalti.regione.fvg.it, kot je navedeno v 
nadaljevanju tega dokumenta in v “Operativnih navodilih za elektronsko oddajanje ponudb”, ki so 
na voljo za vpogled ali prenos na isti spletni strani.  
Razpisni postopek se bo odvijal skladno s točko a), drugega odstavka 36. člena Zakona o javnih 
naročil s povpraševanjem po ponudbah med kvalificiranimi izvajalci, ki so vpisani v platformo 
eAppaltiFVG. 

 
1. ČLEN – OBVEŠČANJE  

V skladu s 1. odstavkom 29. člena Zakonika o javnem naročanju so bili vsi dokumenti v zvezi s tem 
postopkom objavljeni v profilu naročnika (http://www.euro-go.eu).  
Rezultati postopka bodo prav tako objavljeni v profilu naročnika (http://www.euro-go.eu).  
  

2. ČLEN – SPLOŠNA NAČELA  
V skladu s 1. odstavkom 94. člena Zakonika o javnem naročanju si EZTS GO pridrži pravico, da 
naročila ne odda ponudniku, ki je dal najnižjo ponudbo, če ugotovi, da takšna ponudba ne 
izpolnjuje zahtev iz 3. odstavka 30. člena Zakonika o javnem naročanju.  
V skladu s 1. odstavkom 95. člena Zakonika o javnem naročanju si EZTS GO pridrži pravico, da ne 
odda naročila, če nobena od ponudb ni ugodna ali ustrezna glede na predmet naročila.  
EZTS GO si pridrži pravico, da na podlagi utemeljitve ne sklene pogodbe, četudi je bilo naročilo 
oddano.  
  

3. ČLEN - REFERENČNI PODATKI EZTS GO, EDINI ODGOVORNI ZA   
POSTOPEK IN KONTAKTI DOSTOP DO DOKUMENTOV  

Postopek je razpisalo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
“Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter 
Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina 
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Šempeter-Vrtojba (Slo)” (v nadaljevanju: EZTS GO), Via Cadorna 36, 34170 – Gorica, davčna 
številka: 91036160314;  
Edina odgovorna za postopek (v nadaljevanju, “edini odgovorni za postopek”) v smislu 31. člena 
Zakonika o javnem naročanju, je  Fabiana Pieri, univ. dipl. arh..  
Za informacije in pojasnila o uporabi elektronske platforme je na voljo podporna služba, dosegljiva 
na naslovih, ki jih najdete v razdelku “Kontakti” na portalu eAppaltiFVG, tel. 800098788 (na koncu 
dodati 7).  
Morebitne informacije in pojasnila o razpisnem postopku je dovoljeno zahtevati izključno prek 
funkcije “Messaggistica” (pošiljanje sporočil) na strani “SPLETNO POVPRAŠEVANJE - 
administrativna ovojnica”.  
Na zahteve, prejete po zgoraj navedenem roku, ne bo možno odgovoriti.  
Odgovori na vprašanja bodo objavljeni v javno dostopnem delu portala.  
Pojasnila po telefonu niso dovoljena.  
  

4. ČLEN - ZNAČILNOSTI ELEKTRONSKE PLATFORME IN INFORMACIJSKA OPREMA ZA 
SODELOVANJE V POSTOPKU  

Celoten postopek se izvede na elektronski način skladno z Zakonskim odlokom 50/2016 in n.s.d. 
prek portala eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it (v nadaljevanju “portal” ali 
“platforma”) v okviru “razpisne mape”, ki se nanaša na ta postopek.  
Gospodarski subjekt, ki želi sodelovati v razpisu in še ni registriran na portalu, mora najprej 
opraviti registracijo na portalu https://eappalti.regione.fvg.it - razdelek 
“Servizi per gli Operatori Economici” (storitve za gospodarske subjekte) - in slediti tamkajšnjim 
navodilom. Registracija na portalu je brezplačna.  
Za sodelovanje v postopku mora zakoniti zastopnik poleg tega razpolagati še z veljavnim digitalnim 
potrdilom za elektronsko podpisovanje, ki ga izda certifikacijski organ z licenco ali dovoljenjem, 
izdanim v eni od držav članic Evropske unije s seznama iz 11. člena Direktive 1999/93/ES, pod 
pogojem, da je format podpisa skladen s Sklepom Evropske komisije 2011/130/EZ z dne 25. 
februarja 2011. Poudariti je treba, da veljajo samo digitalni podpisi formatov CADES in PADES.  
Veljavnost digitalnega podpisa je možno preveriti neposredno na spletni 
strani Agenzia per l’Italia Digitale http://www.agid.gov.it/ s katero od različic programske 
opreme, ki so navedene in jih je možno prenesti z razdelka Programska oprema za preverjanje 
elektronskih podpisov (zlasti program DSS - Digital Signature Service, ki je na voljo tudi v 
različici WebApp) http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/software-verifica.  
Navodila za pravilen vnos administrativne dokumentacije in ekonomske ponudbe na portalu ter za 
uporabo podpornih orodij so na voljo v priloženem dokumentu “Operativna navodila za elektronsko 
oddajanje ponudb”.  
Dokumentacija razpisa je na voljo na internetni strani: (www.eappalti.fvg.it).   
Uradna razpisna dokumentacija je v elektronskem formatu, digitalno podpisana in objavljena na 
profilu naročnika: www.euro-go.eu (news).  
  

5. ČLEN - OBVEŠČANJE  
V skladu s 6. odstavkom 76. člena Zakonika o javnem naročanju morajo ponudniki ob oddaji 
ponudbe navesti varni predal elektronske pošte ali, samo ponudniki iz drugih držav članic, naslov 
elektronske pošte, ki se uporabi za vsa obveščanja v smislu 5. odstavka 76. člena Zakonika.  
Z izjemo primerov, ki jih določa 3. člen teh razpisnih pogojev, se za vsa obveščanja v zvezi z 
razpisom skladno s 6. odstavkom 76. člena Zakonskega odloka 50/2016 in n.s.d. uporabi varni 
predal elektronske pošte v posebnem razdelku “Messaggi” (sporočila)  spletnega povpraševanja.  
Ko odpre spletno stran za zbiranje ponudb, si vsak ponudnik samodejno izbere naslov za vročanje 
obvestil v razdelku “Messaggi” (sporočila).  
  
Poudariti je treba, zlasti kar zadeva komunikacije v smislu 5. odstavka 76. člena Zakonskega 
odloka 50/2016 in n.s.d.:  
- dokumente, ki so predmet komunikacije, se vlaga na portalu;  
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- obvestilo o uspešni in pravilni vložitvi prejmejo ponudniki v varni predal elektronske pošte prek 
funkcije “Sporočila” na strani spletnega povpraševanja, oziroma, samo ponudniki iz drugih držav 
članic, na naveden naslov elektronske pošte.  
Naročnik si pridrži pravico, da za obveščanje v smislu omenjenega člena 76 ne uporabi funkcije 
“Sporočila” spletnega povpraševanja, pač pa varni predal elektronske pošte, ki ga ponudniki 
navedejo ob registraciji na portalu, oziroma, samo za ponudnike iz drugih držav članic, njihov 
naslov elektronske pošte.  
Morebitne spremembe varnega predala elektronske pošte oziroma, samo za ponudnike iz drugih 
držav članic, spremembe naslova elektronske pošte, povezanega z uporabniškim imenom na 
portalu eAppaltiFVG, morajo uporabniki vnesti čim prej, v nasprotnem primeru naročnik ne 
prevzame odgovornosti za neuspešno ali pozno pošiljanje obvestil.  
V primeru začasnih združenj kandidatov, EGIZ, poslovnih združitev v mrežo ali navadnih 
konzorcijev, četudi še ne uradno ustanovljenih, se smatra, da je obvestilo, poslano pooblaščenemu 
partnerju, veljavno izročeno vsem gospodarskim subjektom v skupini, združenju ali konzorciju.  
V primeru konzorcijev v skladu s črkama b) in c) 2. odstavka 45. člena Zakonika, se obvestilo, 
poslano konzorciju, smatra za uspešno izročeno vsem članom konzorcija.  
V primeru sklicevanja na zmogljivost drugih subjektov se obvestilo, poslano ponudniku, smatra za 
uspešno izročeno vsem podpornim gospodarskim subjektom.  
V primeru podizvajanja se obvestilo, poslano ponudniku, smatra za uspešno izročeno vsem 
navedenim podizvajalcem.  
  

6. ČLEN - PREDMET NAROČILA IN KRAJ IZVEDBE.  
Izbirni postopek je dokončan z izborom poslovne osebe, s katero namerava EZTS GO skleniti 
pogodbo za izvedbo del v okviru “Pilotne aktivnosti za avtizem. Infrastrukturna preureditev Parka 
Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin”, ki bodo izvedena v okviru evropskega projekta 
z imenom “SALUTE - ZDRAVSTVO” - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – 
sofinanciranega v okviru “Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-
2020”, kot je predvideno v Popisu del.   
 
V skladu z 51. členom zakonodajnega odloka št 50/2016 so dela razdeljena v dva funkcionalna 
sklopa, ki ustrezajo naslednjim kategorijam del:  

1. sklop: OS30 – Notranja električna, telefonska, radijska in televizijska napeljava – 
Vrednost fiksnih del 5.300,00 €, stroški za varnost, ki niso predmet znižanja cene 64,38 €, 
skupna vrednost razpisa vključno s stroški za varnost 5.364,38 € brez DDV - CIG: 
Z3B2750962; 

2. Sklop: OG1 – Civilne in industrijske stavbe - Vrednost fiksnih del 3.730,00 €, vrednost del 
glede na enoto mere 7.164,68 €, skupna vrednost 10.894,68 €, stroški za varnost, ki niso 
predmet znižanja cene 134,38 €, Skupna vrednost razpisa vključno s stroški za varnost 
11.029,06 € brez DDV - CIG: ZF627509C8. 

 
7. ČLEN - ZNESEK  

Najvišja pogodbena vrednost je ocenjena na naslednji način: 
1. Sklop: OS30 – Notranja električna, telefonska, radijska in televizijska napeljava - Vrednost 

fiksnih del 5.300,00 €, stroški za varnost, ki niso predmet znižanja cene 64,38 €, skupna 
vrednost razpisa vključno s stroški za varnost 5.364,38 € brez DDV, skupni znesek, ki je 
predmet znižanja cene je 5.300,00 €; 

2. sklop: OG1 – Civilne in industrijske stavbe  - Vrednost fiksnih del 3.730,00 €, vrednost del 
poe noti mere 7.164,68 €, skupna vrednost 10.894,68 €, stroški za varnost, ki niso predmet 
znižanja cene 134,38 €, Skupna vrednost razpisa vključno s stroški za varnost 11.029,06 € 
brez DDV, skupni znesek, ki je predmet znižanja cene je 10.894,68 €. 

 
Skladno s šestim odstavkom 23. člena Zakonika je sorazmerni strošek dela enak:  

1. SKLOP: 55% 



 

                                                                                    

 

4 
 

2. SKLOP: 57,27% 
skupne vrednosti razpisa, kot je navedeno v projektni dokumentaciji razpisa. 
 
Skladno z 90. členom DPR 207/2010 so pogoji za gospodarske subjekte: 
1. Sklop - OS30 – Notranja električna, telefonska, radijska in televizijska napeljava  
a) Najnižja vrednost neposredno izvedenih del, ki so enaka razpisanim, v zadnjih petih letih pred 
objavo razpisa v višni 5.300,00 €,  
b) skupno izplačilo stroškov zaposlenih v višini najmanj petnajst odstotkov zneska izvedenih del v 
zadnjih petih letih pred objavo razpisa,  
c) ustrezna tehnična oprema. 
V primeru, da podjetje že ima potrdilo SOA o izvedbi del iz razpisa, niso potrebni dodatni odkazi 
glede pogojev.  
  
2. Sklop: OG1 – Civilne in industrijske stavbe 
a) Najnižja vrednost neposredno izvedenih del, ki so enaka razpisanim, v zadnjih petih letih pred 
objavo razpisa v višni 10.894,68 €, 
b) skupno izplačilo stroškov zaposlenih v višini najmanj petnajst odstotkov zneska izvedenih del v 
zadnjih petih letih pred objavo razpisa, 
c) ustrezna tehnična oprema. 
V primeru, da podjetje že ima potrdilo SOA o izvedbi del iz razpisa, niso potrebni dodatni odkazi 
glede pogojev.  
 

8. ČLEN - KRITERIJ ZA ODDAJO NAROČILA IN NAČIN SKLENITVE POGODBE. 
Kriterij za oddajo javnega naročila je najnižja ponujena cena, skladno s 4. odstavka 95. člena 
Zakonika o javnem naročanju.   
V skladu z odstavkom 5-bis 59. člena Zakonika o javnem naročanju bo pogodba za izvedbo del 1. 
sklopa sklenjena za fiksno ceno, pogodba za izvedbo del 2. sklopa pa bo pogodba sklenjena za 
fiksno ceno in ceno glede na enote mere. Pogodba bo sklenjena elektronsko. 

  
9. ČLEN - ROKI ZA IZVEDBO STORITEV. 

Dela bodo morala biti izvedena v roku 30 dni od podpisa pogodbe in sočasnega prevzema del.  
   

10. ČLEN - NAČINI FINANCIRANJA   
Javno naročilo je sofinancirano iz "Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 
2014-2020".  
  

11. ČLEN - SUBJEKTI, KI LAHKO SODELUJEJO   
Sodelujejo lahko subjekti, navedeni v črkah a), b), c), d), e), f) in g) 2. odstavka 45. člena Zakonika 
o javnem naročanju, natančneje.   
  
Vsi zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni na datum izteka roka, določenega za vložitev 
prijavnice za sodelovanje na razpisu.  
Preverjanje dejanskega izpolnjevanja pogojev, kot izhajajo iz izjav, bo opravljeno pred 
prevzemom zadolžitve.  
  
Če prijavitelj iz upravičenih razlogov ne more dokazati izpolnjevanja pogojev iz točk 2) in 3), se 
upošteva določilo 4. odst.  86. čl. Zakonika.  
  
V zvezi s pogoji glede prometa se v skladu s 83. čl. Zakonika pojasni, da se posredovanje zgoraj 
navedenih zneskov zahteva z namenom, da se omogoči izbira zanesljivega in izkušenega izvajalca 
na področju, ki je predmet razpisa, ob upoštevanju kompleksnosti nalog, ki jih bo moral navedeni 
opraviti v čezmejnem prostoru. Zahtevani pogoji so sorazmerni z vsebino razpisa in zagotavljajo 
spoštovanje načel proste konkurence, preglednosti in sorazmernosti.  



 

                                                                                    

 

5 
 

V skladu z 89. čl. Zakonika lahko posamezni prijavitelj, član konzorcija, začasnega združenja 
oziroma poslovne združitve v mreži dokaže izpolnjevanje pogojev glede ekonomsko - finančne in 
tehnično - organizacijske sposobnosti tudi tako, da uveljavlja izpolnjevanje pogojev s strani 
drugega subjekta. Prijavitelj in podjetje, ki nudi podporo, sta za storitve po tej pogodbi solidarno 
odgovorna v razmerju do EZTS GO.  Z istim podjetjem, ki nudi podporo, ne more sodelovati več 
kot en prijavitelj, sicer se ga/ju izključi iz razpisa, na razpisu tudi ne smeta hkrati sodelovati 
podjetje, ki nudi podporo, in podjetje, ki se posluži izpolnjevanja njegovih pogojev.  
  
NAVODILA ZA PRIJAVITELJE, KI JIH SESTAVLJA VEČ OSEB, IN ZA KONZORCIJE  
Pogoje iz točke 12.2 (vpis pri Trgovinski, industrijski, obrtni in kmetijski zbornici) mora 
izpolnjevati:  
a. če gre za začasno skupino ali  že ustanovljen navadni konzorcij oziroma skupino ali konzorcij v 
ustanavljanju oziroma za poslovno združitev v mrežo oziroma za EGIZ - vsako podjetje v 
ustanovljenem začasnem združenju kandidatov oziroma v takšnem združenju v ustanavljanju 
oziroma v ustanovljenem konzorciju/konzorciju v ustanavljanju oziroma vsak podpisnik pogodbe 
o ustanovitvi mreže,  
b. če gre za konzorcije iz črk b) in c) 2. odst. 45. čl. Zakonika, morajo takšne pogoje izpolnjevati  
konzorciji in podjetja, navedeni kot izvajalci.  
  
Pogoj glede skupnega prometa iz gornje točke 12.3 morajo izpolnjevati začasno združenje, 
navadni konzorcij, EGIZ oziroma podjetja, ki sklenejo pogodbo o ustanovitvi mreže v celoti. 
Navedeni pogoj mora v pretežni meri izpolnjevati pooblaščeni partner oziroma tisti, ki je naveden 
kot pooblaščeni partner.  
  
Za konzorcije v skladu s črkama b) in c) 2. odst. 45. čl. Zakonika morajo pogoje glede tehnične in 
finančne sposobnosti izpolnjevati konzorcij ali podjetja v konzorciju, ki so navedena kot izvajalci. 
V vsakem primeru morajo tako konzorcij kot podjetja izvajalci predložiti izjavo o izpolnjevanju 
pogoja. Upoštevajo se določila 2. odst. 47. čl. Zakonika.  
  
Določeno je, da:  
- morajo gospodarski subjekti s sedežem, rezidentstvom oziroma naslovom v državah, vnesenih 
na t.i. "črne sezname" v skladu z Odlokom ministra za finance z dne 4. maja 1999 in Odlokom 
ministra za gospodarstvo in finance z dne 21. novembra 2001, razpolagati z veljavnim 
dovoljenjem, izdanim v skladu z Ministrskim odlokom  z dne 14. decembra 2010 Ministrstva za 
gospodarstvo in finance (37. čl. Uredbe z zakonsko močjo št.  št. 78 z dne 3. maja 2010), sicer so 
izključeni iz razpisa;  
- je gospodarskim subjektom, v skladu s prvo povedjo 7. odst. 48. čl. Zakonika, prepovedano 
sodelovati na razpisu z več kot enim začasnim združenjem ali navadnim konzorcijem kandidatov 
oziroma poslovno združitvijo v mrežo (v nadaljevanju: poslovna združitev v mrežo) oziroma 
sodelovati na razpisu, tudi individualno, če sodelujejo na istem razpisu v okviru združenja ali 
rednega konzorcija kandidatov oziroma poslovne združitve v mrežo;  
- je članom konzorcija, ki jih konzorcij navede kot izvajalce v skladu s črkama b) in c) 2. odst. 45. 
čl. (konzorciji zadružnih družb, konzorciji obrtnih podjetij in stalni konzorciji), v skladu z drugo 
povedjo 7. odst. 48. čl. Zakonika, in podjetjem, ki jih kot izvajalce navede poslovna združitev v 
mrežo s skupnim organom, ki ima status pravne osebe v skladu s črko f) 2. odst. 45. čl. Zakonika, 
prepovedano sodelovati na istem razpisu v kakršni koli drugi obliki.  
  
V skladu s 7. odstavkom 48. člena Zakonika o javnem naročanju ponudniki ne smejo sodelovati v 
več kot enem začasnem združenju podjetij ali konzorciju oziroma smejo sodelovati posamično kot 
člani enega začasnega združenja strokovnakov ali enega konzorcija.   
Začasna združenja strokovnjakov (ki so ali še bodo ustanovljena) navadni konzorciji (ki so ali še 
bodo ustanovljeni) , morajo navesti pooblaščeno podjetje in pooblastitelje, ter specificirati vloge 
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in odstotke storitev, ki jih bodo izvedli posamezni člani začasnega združenja strokovnjakov ali 
navadnega konzorcija.   
V skladu s 7. odstavkom 48. člena Zakonika o javnem naročanju so stalni konzorciji že ob oddaji 
ponudbe dolžni navesti, kateri člani sodelujejo v ponudbi. Člani konzorcija, ki so navedeni kot 
izvajalci, ne smejo sodelovati v kakršni koli drugi obliki, v primeru kršitve so iz razpisa izključeni 
tako član konzorcija kot tudi sam konzorcij. V primeru neupoštevanja te prepovedi se uporabi 
določbe 353. člena kazenskega zakonika.   
  
V skladu s 1. odstavkom 48. člena Zakonika o javnem naročanju je prepovedano spreminjati 
člansko sestavo začasnih združenj strokovnjakov in navadnih konzorcijev glede na sestavo ob 
oddaji ponudbe, sicer bo ponudnik izključen, izjeme so določene v 18. in 19. odstavku 48. člena 
Zakonika o javnem naročanju.   
V smislu 37. člena UZM št. 78 z dne 31. maja 2010 (spremenjena s 1. čl. Z št. 122 z dne 30. julija 
2010) morajo gospodarski subjekti s sedežem, stalnim ali začasnim bivališčem v državah s t.i. 
“črnega seznama” iz MO Ministrstva za finance z dne 4. maja 1999 in MO Ministrstva za 
gospodarstvo in finance z dne 21. novembra 2001, imeti dovoljenje, izdano v skladu z MO 
Ministrstva za gospodarstvo in finance z dne 14. decembra 2010, sicer bodo izključeni iz tega 
postopka.   
  

12. ČLEN - POGOJI ZA SODELOVANJE  
Gospodarski subjekt mora:   

1. izpolnjevati splošne pogoje za sodelovanje, navedene v spodnjem členu 12.1;   
2. izpolnjevati  pogoje glede ekonomske in finančne ter tehnične in strokovne sposobnosti, ki 

so navedeni v spodnjem členu 12.2;   
4. dati dodatne izjave, kot določa spodnji člen 12.4.   

V okviru razpisa mora gospodarski subjekt izjaviti, da izpolnjuje navedene pogoje, in sicer z 
vložitvijo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju 
“ESPD”) skladno z 85. členom Zakonika o javnem naročanju, kot je podrobneje pojasnjeno v 
nadaljevanju tega dokumenta.   
V skladu s 1. odstavkom 85. člena Zakonika o javnem naročanju sme EZTS GO v vsakem trenutku 
postopka zahtevati od gospodarskih subjektov, da vložijo vse ali del dopolnilnih dokumentov, če 
je to potrebno za pravilno izvedbo postopka.   
V vsakem primeru bo skladno s 5. odst. 85. čl. Zakonika o javnem naročanju, EZTS GO od izbranega 
izvajalca ter naslednjega ponudnika na lestvici zahteval, da vložita posodobljene dopolnilne 
dokumente.   
V skladu s 7. odstavkom 83. člena Zakonika o javnem naročanju mora gospodarski subjekt dokazati, 
da izpolnjuje zgoraj navedene zahteve z dokazili skladno s 4. in 5. odstavkom 86. člena Zakonika 
o javnem naročanju.   
  
Skladno s 1. odstavkom 81. člena ter 13. odstavkom 216. člena Zakonika o javnem naročanju se 
za preverjanje izpolnjevanja pogojev ITALIJANSKIH in TUJIH SUBJEKTOV uporabi podatkovno 
bazo AVCPASS Državnega protikorupcijskega organa : v ta namen se morajo vsi subjekti, ki želijo 
sodelovati v postopku, obvezno registrirati v sistemu AVCPASS prek posebne povezave na portalu 
Državnega protikorupcijskega organa (storitve z omejenim dostopom-avcpass) po tamkajšnjih 
navodilih, ter pridobiti “PASSOE” v smislu 3.2 odstavka 2.  člena sklepa št. 157 Državnega 
protikorupcijskega organa z dne 16. februarja 2016, ki ga morajo predložiti v razpisu, kot je 
podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju tega dokumenta (19.1 čl.).   
 
V vsakem primeru bo skladno s črko f-a) 5. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju 
gospodarski subjekt, ki vloži neresnično dokumentacijo ali izjave izključen iz razpisnega 
postopka.   
  
12.1 Splošni pogoji za sodelovanje   
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Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje,sicer bo izključen iz postopka:   
1. ni vzrokov za izključitev, predvidenih po 80. čl. Zakonika o javnem naročanju, ki bi veljali 
neposredno za gospodarski subjekt kot pravno osebo;   
2. ni vzrokov za izključitev, predvidenih po 80. čl. Zakonika o javnem naročanju, ki bi veljali 
neposredno za gospodarski subjekt kot fizično osebo;   
3. ni vzrokov za izključitev, predvidenih po 80. čl. Zakonika o javnem naročanju, ki bi 
veljali  za katerega od subjektov v skladu s 3. odst. 80. čl. Zakonika o javnem naročanju;  
4. ni vzrokov za izključitev, predvidenih po 80. čl. Zakonika o javnem naročanju, ki bi veljali 
za tehničnega vodjo;   
5. ni vzrokov za izključitev, predvidenih po 80. čl. Zakonika o javnem naročanju, ki bi veljali 
za podizvajalce;   
6. ni podana prepoved v smislu 7. odst. 48. čl. Zakonika o javnem naročanju;  
7. ni vzrokov za nezdružljivost v smislu 16(c) odst. 53. člena Zakonskega odloka št. 165 z dne 
30. marca 2001.   

  
12.2 Pogoji glede ekonomske in finančne ter tehnične in strokovne sposobnosti   
Skladno z 90. členom DPR 207/2010 so pogoji za gospodarske subjekte: 
1. Sklop - OS30 – Notranja električna, telefonska, radijska in televizijska napeljava  
a) Najnižja vrednost neposredno izvedenih del, ki so enaka razpisanim, v zadnjih petih letih pred 
objavo razpisa v višni 5.300,00 €,  
b) skupno izplačilo stroškov zaposlenih v višini najmanj petnajst odstotkov zneska izvedenih del v 
zadnjih petih letih pred objavo razpisa,  
c) ustrezna tehnična oprema. 
V primeru, da podjetje že ima potrdilo SOA o izvedbi del iz razpisa, niso potrebni dodatni odkazi 
glede pogojev.  
  
2. Sklop: OG1 – Civilne in industrijske stavbe 
a) Najnižja vrednost neposredno izvedenih del, ki so enaka razpisanim, v zadnjih petih letih pred 
objavo razpisa v višni 10.894,68 €, 
b) skupno izplačilo stroškov zaposlenih v višini najmanj petnajst odstotkov zneska izvedenih del v 
zadnjih petih letih pred objavo razpisa, 
c) ustrezna tehnična oprema. 
V primeru, da podjetje že ima potrdilo SOA o izvedbi del iz razpisa, niso potrebni dodatni odkazi 
glede pogojev.  
 
12.3 Dodatne izjave   
Gospodarski subjekt mora izjaviti:   

1) da sprejema, brezpogojno in brez kakršnih koli zadržkov, vsa določila in predpise, ki jih 
vsebuje obvestilo o razpisu, razpisni pogoji in priloge;   
2) če ima sedež v kateri od držav, ki so na t.i. “črnem sezamu”, da ima dovoljenje, izdano v 
skladu z MO Ministrstva za ekonomijo in finance z dne 14. decembra 2010;   
3) da lahko skladno z 2. odstavkom 85. člena Zakonika o javnem naročanju na zahtevo EZTS 
GO brez odlašanja dostavi vso dokumentacijo iz navedenega 2. odst. 85. člena Zakonika o 
javnem naročanju;   
4) v skladu s črko c) 4. odstavka 105. člena Zakonika o javnem naročanju, da bo sklenil pogodbe 
s podizvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 80. člena Zakonika o javnem naročanju.   
5) da se strinja, skladno z 2. odstavkom 94. člena Zakonika o javnem naročanju, da si EZTS GO 
pridrži pravico, da naročila ne odda ponudniku, ki je dal ekonomsko najbolj ugodno ponudbo, 
če ugotovi, da takšna ponudba ne izpolnjuje zahtev iz 3. odstavka 30 člena Zakonika o javnem 
naročanju;   
6)  da je z dostopom do elektronske platforme na naslovu https://eappalti.regione.fvg.it imel 
možnost, da si ogleda vso tehnično dokumentacijo, ki jo je dal na voljo EZTS GO v zvezi z 
dejavnostjo, ki je predmet naročila;  
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7)  da pooblašča EZTS GO v primeru, če kateri od ponudnikov izkoristi pravico dostopa do 
dokumentov, da mu izda izvod vse dokumentacije, ki jo je vložil zaradi sodelovanja na 
razpisu;   
8)  da pooblašča EZTS GO, da posreduje obvestila iz 52. in 76. člena Zakonika o javnem 
naročanju v varni predal elektronske pošte, naveden ob priliki registracije na elektronski 
platformi, v primeru ko varnega predala elektronske pošte ni možno uporabiti ali ko gre za tuj 
gospodarski subjekt, pa na e-poštni naslov, naveden v ESPD;   
9) da se strinja, skladno z 2. odstavkom 94. člena Zakonika o javnem naročanju, da si naročnik 
pridrži pravico, da naročila ne odda ponudniku, ki je dal ekonomsko najbolj ugodno ponudbo, 
če ugotovi, da takšna ponudba ne izpolnjuje zahtev iz 3. odstavka 30 člena Zakonika o javnem 
naročanju;  
10) da je seznanjen z obveznostmi, ki izhajajo iz kodeksa ravnanja EZTS GO, na voljo na naslednji 
povezavi:    
http://www.euro-go.eu/images/Sedute_Assemblea/2017/03_Codice_etico_e_comportamento_-
_Kodeks_ravnanja.pdf.  
 

Za gospodarske družbe v postopku prisilne poravnave z nadaljevanjem poslovanja v skladu s 
členom 86-a Kraljevske uredbe št. 267 z dne 16. marca 1942: 
- da poleg podatkov iz dela III, razdelka C, točke d) ESPD (Enotnega evropskega dokumenta v zvezi 
z oddajo javnega naročila) navede naslednje podatke o odločbi o prisilni poravnavi in dovoljenju 
za sodelovanje na javnih razpisih, ki ga je izdalo sodišče v _______________; 
- da na javnem razpisu ne sodeluje kot vodilno podjetje skupine ponudnikov in da druga podjetja 
v skupini ponudnikov niso v postopku prisilne poravnave po določilih člena 86-a Kraljevske uredbe 
št. 267 z dne 16. marca 1942. 
  
Navedene izjave je treba priložiti pri izpolnjevanju ESPD kot prilogo D k tej razpisni dokumentaciji. 
 

13. ČLEN - SKLICEVANJE  
V skladu z 89. čl. Zakonika lahko posamezni prijavitelj, član konzorcija, začasnega združenja 
oziroma poslovne združitve v mreži dokaže izpolnjevanje pogojev glede ekonomsko-finančne in 
tehnično-organizacijske sposobnosti tudi tako, da uveljavlja izpolnjevanje pogojev s strani 
drugega subjekta. Sklicevanje na zmogljivost drugih subjektov ni dovoljeno za dokazovanje 
izpolnjevanja splošnih pogojev in pogojev strokovne usposobljenosti.  
V skladu s 1. odstavkom 89. čl. Zakonika mora pogodba o sklicevanju, da je veljavna, vsebovati 
pogoje, ki jih izpolnjuje in sredstva, ki jih daje na voljo podporno podjetje.  
Prijavitelj in podjetje, ki nudi podporo sta za storitve po tej pogodbi solidarno odgovorna v 
razmerju do EZTS GO. Z istim podjetjem, ki nudi podporo, ne more sodelovati več en kot 
prijavitelj, sicer se ga/ju izključi iz razpisa in na razpisu ne smeta hkrati sodelovati podjetje, ki 
nudi podporo in podjetje, ki se posluži izpolnjevanja njegovih pogojev.  
    

14. ČLEN – ODDAJANJE DEL PODIZVAJALCEM  
Oddajanje del podizvajalcem je dovoljeno ob upoštevanju pogojev  iz 8. in 105. odst. 31. člena 
Zakonika o javnem naročanju.  
  
V skladu s črko b) 4. odst. 105. člena Zakonika o javnem naročanju mora gospodarski subjekt 
navesti, katere storitve namerava oddati podizvajalcem ali kot delo na akord. Če takšen namen ni 
vnaprej izražen, oddaja del podizvajalcem ne bo dovoljena v fazi izvedbe.  
V skladu s 4. odst. 105. člena Zakonika o javnem naročanju sme gospodarski subjekt oddati delo 
podizvajalcem samo v pod naslednjimi pogoji:   

a. subjekt, naveden kot podizvajalec, ni sodeloval v postopku za oddajo naročila;   
b. subjekt, naveden kot podizvajalec, ima ustrezne kvalifikacije v predvideni kategoriji 
storitev;   
c. v ponudbi je navedel storitve ali dele storitev, ki jih namerava oddati podizvajalcem;   
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d. ponudnik dokaže, da za podizvajalce niso podani razlogi za izključitev v skladu z 80. členom 
Zakonika o javnem naročanju.   

V skladu s 6. odst. 105. člena Zakonika o javnem naročanju mora gospodarski subjekt 
navesti seznam podizvajalcev in dokazati, da za podizvajalce niso podani razlogi za izključitev v 
skladu z 80. členom Zakonika o javnem naročanju. V takšnem primeru mora vsak podizvajalec 
vložiti in digitalno podpisati ESPD.   
  
Gospodarski subjekt ne more kot podizvajalcev navesti subjektov, ki sodelujejo kot ponudniki v 
tem postopku.  
Spodnji primeri sicer niso razlog za izločitev iz postopka, vendar pa je ponudniku prepovedno 
oddati dela podizvajalcem:   

 ni izjave o seznamu podizvajalcev;   
 navedba števila podizvajalcev, če jih je manj kot trije;   
 navedba podizvajalca, ki istočasno sodeluje na razpisu kot ponudnik.  
  

15. ČLEN – ZAVAROVALNA POLICA 
Skladno s sedmim odstavkom 103. člena Zakonika o javnem naročanju mora gospodarski subjekt 
ob podpisu pogodbe predložiti zavarovalno polico za kritje civilne odgovornosti za nesreče ali 
škodo, ki bi jih morebiti povzročil/i na osebah ali imetju/predmetih njega/ih samega/ ih, 
naročnika ali tretjih oseb, pri izvajanju del, ki so predmet tega razpisa.  
Polica mora upoštevati določila, roke in pogoje iz Razpisnih pogojev.   
 

16. ČLEN – PRISPEVEK DRŽAVNEMU PROTIKORUPCIJSKEMU ORGANU  
V skladu s Sklepom Državnega protikorupcijskega organa št. 1300 z dne 20. decembra 2017 se 
prispevka ne plačuje, če je najvišji določeni skupni znesek nižji od 150.000,00 EUR.  
  

17. ČLEN - VLOŽITEV PONUDBE PREK ELEKTRONSKE PLATFORME   
Ponudba je sestavljena iz:   
a)  administrativne dokumentacije iz spodnjega odstavka 17.1;   
b)  ESPD iz spodnjega odstavka 17.2;   
c)  ekonomske dokumentacije iz spodnjega odstavka 17.3;   
  
Pod grožnjo izločitve iz razpisa velja, da morajo administrativna dokumentacija za sodelovanje v 
postopku, kakor tudi ekonomska ponudba biti oddane elektronsko prek platforme, in sicer s 
pomočjo orodja Spletno povpraševanje, na spodaj opisani način ter najkasneje v roku, ki je 
naveden v obvestilu o razpisu.  
Ponudbe, ki so vložene po izteku obveznega roka ali so vložene na drug način, ne elektronsko,  
niso veljavne.  
Upošteva se datum in uro vložitve ponudbe, ki jih zabeleži portal.  
  
Ustrezni koraki za vložitev ponudbe s pomočjo elektronske platforme so opisani v naslednjih 
odstavkih.   
V skladu z 2. odst. 85. člena Zakonika o javnem naročanju bo gospodarski subjekt uporabil ESPD, 
da bo vložil prijavo za sodelovanje in oddal vse potrebne izjave za sodelovanje v tem postopku.   
Vsak dokument v zvezi s postopkom mora biti v vseh delih izpolnjen v italijanskem in/ali 
slovenskem jeziku ter mora biti oblikovan in vložen na način, določen v tem dokumentu.   
V primeru nesoglasij med besedilom v tujem jeziku in besedilom v italijanskem jeziku, prevlada 
različica v italijanskem jeziku, saj prevzame gospodarski subjekt tveganje za ustreznost prevoda.   
  
Vsa razpisna dokumentacija, vključno z obrazci, je na voljo v razdelku “Priloge” pod objavo 
razpisa na portalu eAppaltiFVG.( https://eappalti.regione.fvg.it).  
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Če ni drugače navedeno, morajo biti vsi priloženi dokumenti, ki jih gospodarski subjekt vloži na 
elektronski platformi v zvezi s tem postopkom in z vložitvijo ponudbe:   

i.skladno z načinom iz črke s) 1. odstavka 1. člena ZEU podpisani z elektronskim podpisom, ki 
ima veljavno potrdilo.   

ii.podani v skladu in na način, določen z Odlokom predsednika republike št. 445/2000.   
  

V vsakem primeru so gospodarski subjekti sami odgovorni, da vložijo vse zahtevane 
dokumente do roka, ki je naveden v nadaljevanju teh razpisnih pogojev. Z zamudo vložene 
ponudbe bodo izključene kot neustrezne v skladu s črko b) 3. odstavka 59. člena Zakonika.  
Gospodarski subjekt v celoti nosi vsa tveganja za vložitev ponudbe, tudi v primerih, ko EZTS GO 
ne prejme ponudbe ali prejme ponudbo z zamudo zaradi vzrokov kot so na primer nepravilno 
delovanje uporabljenih elektronskih orodij, težave v povezavi in prenosu, počasnost povezav ali 
drugi vzroki, pri čemer je izključena kakršnakoli odgovornost EZTS GO, če ponudba ne prispe v 
obveznem roku za oddajo zaradi zamude ali tehničnih motenj ali drugih razlogov.   
  
Gospodarske subjekte zato prosimo, da vse dejavnosti v zvezi z oddajo ponudbe začnejo 
izvajati dovolj časa pred predvidenim rokom, da preprečijo možnost nepopolnega in torej 
neveljavnega prenosa ponudbe.   
Priporočamo, da ste zelo pozorni med postopki nalaganja prilog v ustreznem razdelku in da 
ne navajate podatkov iz tehnične ponudbe niti iz ekonomske ponudbe v nobenem drugem 
razdelku, razen posebej temu namenjenega, v nasprotnem primeru bo ponudba izključena iz 
postopka.   
  
17.1 ADMINISTRATIVNA DOKUMENTACIJA   
V razdelku “Risposta Amministrativa” (administrativni odgovor) spletnega povpraševanja se vnese 
naslednjo dokumentacijo:  
  
a. Prijavnica  
Prijavnica je priporočljivo izpolniti z obrazcem iz Priloge A, ki vsebuje naslednje informacije in 
izjave:  
Ponudnik navede, v kakšni obliki podjetje sodeluje v razpisu (posamezno podjetje, konzorcij, 
začasno združenje podjetij, združenje podjetij v mrežo, EGIZ).  
V primeru sodelovanja v začasnem združenju podjetij, navadnem konzorciju, združenju podjetij 
v mrežo, EGIZ posreduje  
ponudnik identifikacijske podatke (ime družbe, davčno številko, sedež) in vlogo vsakega podjetja 
(pooblaščeni partner/pooblastitelj; vodilno podjetje/član konzorcija).  
ponudnik priloži:  
a) fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika;  
b) overjeno kopijo pooblastila.  
 
b. POOBLASTILO ALI USTANOVITVENI AKT V PRIMERU ŽE USTANOVLJENIH ZAČASNIH ZDRUŽENJ 
STROKOVNJAKOV/NAVADNIH KONZORCIJEV/EGIZ .   
Gospodarski subjekt mora v okviru administrativne dokumentacije v primeru začasnih združenj 
strokovnjakov priložiti akt o podelitvi posebnega skupinskega pooblastila za zastopanje, oziroma 
v primeru ustanovljenih navadnih konzorcijev ali EGIZ njihov ustanovitveni akt. Akte je možno 
priložiti na enega od spodnjih načinov:   

 v izvirniku na računalniškem nosilcu, elektronskim podpisom zakonitih zastopnikov 
podjetij in z elektronsko notarsko overitvijo podpisa, s potrjenimi pooblastili in funkcijami 
podpisnikov v skladu s 1. odst. 25. člena ZEU;  
 oziroma, v skladu z 2. odst. 22. člena ZEU, kopirano na računalniškem nosilcu, oziroma 
skenirano pooblastilo/ustanovitveni akt , ki je izvorno natisnjen na papirju, opremljeno z 
izjavo o istovetnosti z izvirnikom, ki jo izda notar ali drug ustrezno pooblaščen javni uradnik, 
potrjeno skladno s predpisi ZEU.   
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c. USTANOVITVENI AKT IN VELJAVNI STATUT, OPREMLJEN Z ZAPISNIKOM SKUPŠČINE, V 
PRIMERU KONZORCIJEV V SKLADU S ČRKAMI B) IN C) 34. ČLENA ZAKONIKA O JAVNEM 
NAROČANJU TER SUBJEKTOV, KI SE NISO DOLŽNI VPISATI V REGISTER DRUŽB.   
Gospodarski subjekt mora v okviru administrativne dokumentacije priložiti kopije ustanovitvenega 
akta, ter veljavnega statuta, opremljeno z zapisnikom skupščine, ki je istoveten z izvirnikom v 
skladu z 38. in 47. členom OPR št. 445/2000, kopije mora elektronsko podpisati zakoniti 
zastopnik konzorcija.   
   
d. ODDAJANJE DEL PODIZVAJALCEM   
Gospodarski subjekt, ki namerava oddati pogodbene storitve podizvajalcem, mora v okviru 
administrativne dokumentacije priložiti ESPD za vsakega podizvajalca, ESPD mora podati in 
ga elektronsko podpisati zakoniti zastopnik podizvajalca , priložen mora biti overjen osebni 
dokument podpisnika;   
  
Seznam vsebine administrativne ovojnice:   
  
PREGLEDNICA 1  
DOKUMENT/IZJAVE   NAČIN PREDLOŽITVE   PRILOŽITE/PRILOŽITE 

SAMO V PRIMERU   

(17.1 a) Prijavnica  

GOSPODARSKI SUBJEKT POSAMEZNIK: 
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI JO 
ELEKTRONSKO PODPIŠE ZAKONITI ZASTOPNIK  

STALNI KONZORCIJI:   

IZJAVA KONZORCIJA, KI JO ELEKTRONSKO 
PODPIŠE ZAKONITI ZASTOPNIK, TER ESPD ZA 
VSAKEGA ČLANA KONZORCIJA IZVAJALCA, Z 
ELEKTRONSKIM PODPISOM ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA  

ZAČASNO ZDRUŽENJE STROKOVNJAKOV, EGIZ IN 
NAVADNI KONZORCIJ, KI JE ŽE ALI ŠE BO 
USTANOVLJEN:  
IZJAVA POOBLAŠČENEGA PARTNERJA, KI JO 
ELEKTRONSKO PODPIŠE ZAKONITI ZASTOPNIK, TER 
ESPD ZA VSAKEGA POOBLASTITELJA, Z 
ELEKTRONSKIM PODPISOM ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA, ESPD VSAKEGA PODIZVAJALCA, Z 
ELEKTRONSKIM PODPISOM ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA  

PRILOŽITE “Priloga A” 

(17.1 b) POOBLASTILO ALI 
USTANOVITVENI AKT   

  PRILOŽITE SAMO V PRIMERU 
ZAČASNEGA ZDRUŽENJA 
STROKOVNJAKOV, EGIZ IN 
USTANOVLJENEGA 
NAVADNEGA KONZORCIJA   

(17.1 c) USTANOVITVENI AKT IN 
VELJAVNI STATUT, OPREMLJEN Z 
ZAPISNIKOM SKUPŠČINE   

  PRILOŽITE SAMO V PRIMERU 
STALNEGA KONZORCIJA   

(18.1d) ODDAJANJE DEL 
PODIZVAJALCEM  

  PRILOŽITE, ČE JE 
PRIMERNO “Priloga D” 

  
V ADMINISTRATIVNO DOKUMENTACIJO NI DOVOLJENO VLOŽITI NOBENIH SKLICEV NA TEHNIČNO 
PONUDBO, EKONOMSKO ALI ČASOVNO PONUDBO, SICER BO PONUDBA IZKLJUČENA.   
  
Za dokumente/izjave, ki morajo biti elektronsko podpisani, bo preverjanje elektronskega  
podpisa izvedeno samodejno na portalu.   
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Podariti je treba, da je za tuje subjekte preverjanje elektronskega podpisa na portalu včasih 
neuspešno. Vendar ta okoliščina ni ovira za sprejem dokumentacije. V tem primeru bo 
naročnik preveril elektronski podpis izven portala, in sicer na katerikoli ustrezen način, ki ga 
navede tuj gospodarski subjekt in je povezan s predvidenim sistemom preverjanja s strani 
overitelja, ki ga uporablja tuj gospodarski subjekt.   
Z namenom, da olajša postopek preverjanja, je tuj gospodarski subjekt naprošen, da navede 
načine preverjanja elektronskega podpisa že ob priliki sodelovanja v tem postopku, in sicer 
tako, da priloži ustrezen dokument v razdelku "Splošno območje za priloge" v okviru Območja 
odgovorov na strani "Spletno povpraševanje".  
  
V primeru, da tuj gospodarski subjekt nima možnosti uporabe elektronskega podpisa, bo z 
namenom učinkovitega odpiranja čezmejnemu trgu in skladno s priporočili Evropske komisije 
za podpisovanje ESPD (eESPD - Pogosto zastavljena vprašanja 14, na voljo na naslednji 
povezavi:  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242/attachments/1/translations),  
dokumentacijo možno predložiti v formatu PDF z ročnim podpisom. V tem primeru mora 
vsakemu dokumentu biti priložena kopija osebnega dokumenta podpisnika.  
  
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Italiji, lahko dokumentacijo predložijo na primeren enakovreden 
način, skladno  
z zakonodajo države izvora. Upoštevajo se 3., 86. in 90. odstavek 83. člena Zakonika o javnem 
naročanju.  
  
Ta navodila veljajo tudi za tehnično in ekonomsko ponudbo.  
 
17.2 ESPD  
Ponudnik izpolni ESPD, opredeljen v priloženem vzorcu MO Ministrstva za infrastrukturo in 
transport z dne 18. julija 2016 ali nadaljnjih spremembah, ki je na voljo na spletni strani 
http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT (v slovenščini: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sl) skladno z navodili v nadaljevanju. 
Da bi poenostavili izpolnjevanje ESPD, se ponudnik v prilogi nudi obrazec ESPD 
(vzorec “Priloga B”), v katerem so označene informacije, ki jih v tem postopku ni treba izpolniti.  
 
ESPD mora biti:  

1) izpolnjen v italijanskem in/ali slovenskem jeziku;  
2) podan v skladu s 38., 46. in 47. členom OPR št. 445/2000;  
3) , elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta, kot je v 

nadaljevanju podrobneje pojasnjeno,sicer bo ponudba izključena  
4) priložena mora biti overjena kopija osebnega dokumenta podpisnika.  

V primeru stalnega konzorcija mora biti vložen ESPD konzorcija (elektronsko podpisan s strani 
zakonitega zastopnika) in ESPD za vsako članico konzorcija izvajalko (elektronsko podpisan s 
strani zakonitega zastopnika vsake članice konzorcija izvajalke); poleg tega mora ESPD:  

i. imeti priloženo kopijo ustanovitvenega akta konzorcija z navedbo članic konzorcija ter 
morebitnih nadaljnjih aktov, ki uvajajo dopolnitve ali spremembe;  

ii. vsebovati navedbo članic konzorcija, ki nastopajo kot izvajalke za katere konzorcij vlaga 
ponudbo; če takšne navedbe ne vsebuje, se smatra, da je prijavnica vložena v imenu in za 
račun konzorcija;  

iii. priložena mora biti overjena kopija osebnega dokumenta podpisnika. 
  

V primeru začasnega združenja strokovnjakov, navadnega konzorcija in EGIZ, ki so že imenovali 
pooblaščenega partnerja, mora biti vložen ESPD pooblaščenega partnerja (elektronsko podpisan 
s strani zakonitega zastopnika) in ESPD za vsakega pooblastitelja (elektronsko podpisan s strani 
zakonitega zastopnika vsakega pooblastitelja);  
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poleg tega morajo v ESPD:  
i. biti navedene vloge in odstotki storitev, ki jih bo izvedel vsak gospodarski subjekt, član 

začasnega združenja strokovnjakov, konzorcija ali EGIZ, skladno s 4. odst. 48. člena 
Zakonika o javnem naročanju.  

ii. biti priložen notarsko overjen ustanovitveni akt , v katerem so določene vloge in odstotki 
storitev, ki jih bo izvedel posamezen član;  

iii. priložena mora biti overjena kopija osebnega dokumenta podpisnika.  
 
V primeru začasnega združenja strokovnjakov, navadnega konzorcija in EGIZ, ki še niso imenovali 
pooblaščenca v skladu z 12. odst. 48. člena Zakonika o javnem naročanju mora biti vložen ESPD 
pooblaščenega partnerja (elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika) in ESPD za 
vsakega pooblastitelja (elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika vsake članice 
konzorcija izvajalke); poleg tega morajo v ESPD:  

i. biti navedene vloge in odstotki storitev, ki jih bo izvedel vsak gospodarski subjekt, član 
začasnega združenja strokovnjakov, konzorcija ali EGIZ, skladno s 4. odst. 48. člena 
Zakonika o javnem naročanju.  

ii. biti naveden pooblaščeni partner;  
iii. vsebovati zavezo, da bodo v primeru uspešnosti ponudbe ista podjetja ustanovila začasno 

združenje podjetij ali konzorcij;  
iv. vsebovati zavezo, da bodo v primeru uspešnosti ponudbe pooblastitelji podelili posebno 

skupinsko pooblastilo za zastopanje gospodarskemu subjektu, ki je v prijavnici naveden kot 
pooblaščeni partner, ta pa bo sklenil pogodbo v imenu in za račun pooblastiteljev in v 
svojem imenu;  

v. priložena mora biti overjena kopija osebnega dokumenta podpisnika.  
 
V primeru oddaje del podizvajalcem bo gospodarski subjekt vložil ESPD zase in ESPD za vsakega 
podizvajalca, kot je opisano v spodnjem odstavku.  
V ESPD mora gospodarski subjekt izjaviti, da izpolnjuje vse zahteve iz teh razpisnih pogojev.  
Izjavo, da ni vzrokov za izključitev v skladu s 1. in 5. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju 
lahko poda zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba z ustreznimi pooblastili (pooblastilo je bilo 
priloženo z administrativno dokumentacijo) za vse osebe, ki imajo funkcije v smislu 3. odst. 80. 
člena Zakonika o javnem naročanju:  

1) lastnik in tehnični direktor, če gre za samostojnega podjetnika;  
2) člani in tehnični direktor, če gre za družbo z neomejeno odgovornostjo;  
3) družbeniki komplementarji in tehnični direktor, če gre komanditno družbo;  
4) če gre za druge vrste družbe ali konzorcij:  

a) člani upravnega odbora, ki so zakoniti zastopniki, člani vodstva ali nadzornega 
odbora;  

b) osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje (vključno s pooblaščenci in namestniki 
lastnika), vodenje ali nadzor;  

c) člani organov s pooblastili za vodenje ali nadzor;  
d) tehnični direktor;  
e) edini družabnik-fizična oseba, oziroma večinski družbenik, fizična oseba, v  
f) primeru družbe z manj kot štirimi družbeniki (v tej zvezi je treba pojasniti, da v 

primeru družbe z dvema družbenikoma, ki sta fizični osebi in imata vsak 50% delež, 
mora biti izjava v smislu 80. člena Zakonika o javnem naročanju podana za vsakega 
od družbenikov, ki jih mora ponudnik navesti);  

g) zgoraj navedene osebe, ki so s funkcije odstopili v zadnjem letu pred odprtjem 
razpisnega postopka ali v času do vložitve ponudbe; 

h) v primeru odstopa/najema podjetja ali sektorja podjetja, pripojitve ali združitve 
družb v zadnjem letu pred odprtjem razpisnega postopka ali v času do vložitve 
ponudbe, za vse zgoraj navedene osebe, ki so delale v družbah, ki so bile predmet 
odstopa/najema, pripojitve ali združitve v zadnjem letu pred objavo obvestila o 
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razpisu in do datuma vložitve ponudbe ter za vse osebe, ki so jim funkcije prenehale 
v tem obdobju in so za ponudnika “subjekti, ki jim je funkcija prenehala” (v tem 
primeru mora ponudnik v istem prostoru navesti tudi datum ukrepa družbe, datum 
nastopa veljavnosti in vpletene stranke).  

 
Kar zadeva zahteve iz 5. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju, je treba dodati, da mora 
gospodarski subjekt navesti vse novice, ki so vpisane v informacijski sistem Državnega 
protikorupcijskega organa in so teoretično pomembne, ker bi lahko ogrozile integriteto ali 
zanesljivost tako samega gospodarskega subjekta kot pravne osebe, prav tako pa tudi vseh oseb iz 
3. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju.  
 
Izrecno v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov kazenskega zakonika 353 - Oviranje postopkov javnih 
razpisov, 353a - Oviranje postopkov izbire pogodbenika, 354 - Nesodelovanje na sodnih dražbah, 
355 - Neizpolnitev javnih naročil in 356  - Goljufije pri javnih naročilih, mora gospodarski subjekt 
izjaviti, ali obstajajo nepravnomočne obsodbe proti gospodarskemu subjektu kot pravni osebi, ali 
proti kateri od oseb iz 3. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju.  
V kolikor gospodarski subjekt izjavi-tako v zvezi s samim gospodarskim subjektom kot pravno 
osebo, ali v zvezi s katero od oseb iz 3. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju, obstoj 
obsodb ali nasprotja interesov ali druge primere sklepov ali okoliščin, ki bi vplivale na integriteto 
in zanesljivost v skladu z 1. in 5. odst. 80. člena Zakonika o javnem naročanju, ali da so bili sprejeti 
ukrepi self cleaning, mora v okviru administrativne dokumentacije priložiti vse povezane 
dokumente (vključno s sodnimi odločitvami), ki omogočijo agenciji Invitalia, da poda ustrezno 
oceno.  
   
17.3 EKONOMSKA PONUDBA   
Dokumentacija ekonomske ponudbe, ki se jo vloži v območju “Odgovor ekonomska 
ovojnica” mora vsebovati, sicer bo izključena, ekonomsko ponudbo, po možnosti pripravljeno po 
obrazcu (Priloga C),  
ki je priložen tem razpisnim pogojem.  
Ekonomsko ponudbo se vloži skladno s spodnjimi določili in mora vsebovati naslednje, sicer bo 
izključena:   
  
17.3.1. EKONOMSKA PONUDBA   
Ekonomska ponudba, po možnosti pripravljena po obrazcu (Priloga C), ki je priložen tem 
razpisnim pogojem, mora biti v celoti izpolnjena. Datoteka mora biti vložena z elektronskim 
podpisom, kot je spodaj določeno:   

 v primeru gospodarskega subjekta posameznika dokumentacijo podpiše zakoniti zastopnik 
subjekta;   
 v primeru že ustanovljenega začasnega združenja strokovnjakov in navadnega konzorcija 
dokumentacijo podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenega partnerja;   
 v primeru začasnega združenja strokovnjakov in navadnega konzorcija, ki bodo še 
ustanovljeni, dokumentacijo podpiše zakoniti zastopnik pooblaščenega partnerja in 
zakoniti zastopnik vsakega pooblastitelja,   
 v primeru stalnih konzorcijev pa zakoniti zastopnik konzorcija.   

  
Vse ponudbe, ki bodo neobičajno nizke glede na razpisano storitev, bodo posebej preverjene 
skladno z določili 97. člena ZO 50/2016. Uprava bo ocenila nepravilnosti ponudb po kriterijih, 
opisanih v navedenem členu.  
  
17.3.2 Potrdilo o plačilu takse za ekonomsko ponudbo   
Gospodarski subjekt mora v ekonomski ovojnici priložiti dokazilo o plačilu takse v višini 16,00 € 
(šestnajst 00/100) izključno v zvezi z ekonomsko ponudbo: v ta namen je treba pojasniti, da 
gospodarski subjekt lahko ravna v skladu z OPR št. 642 z dne 26. oktobra 1972, v rubriki »Ureditev 
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v zvezi s takso« z n.s.d., s plačilom na podlagi obrazca »F23« Agencije za prihodke [šifra 
prispevka: 456T; namen: “RP”; šifra službe iz 6. točke obrazca “F23”: oznaka območne 
pristojne službe po kraju, kjer bo izvršeno plačilo; v namenu navesti šifro CIG za ta razpis z 
navedbo sklica na ekonomsko ponudbo).   
Dokazilo o izvršenem plačilu takse se predloži tako, da se priloži kopijo potrdila o plačilu.   
V primeru neplačila bo EZTS GO dolžan ravnati v skladu s členom 19 zgoraj navedenega OPR št. 
642/1972.   
V primeru začasnega združenja se plača enotna taksa za celotno začasno združenje.   
 
17.3.3 Ponudba cene za 2. sklop  
Gospodarski subjekt mora ob predložitvi ekonomske ponudbe samo za 2. sklop izpolniti ponudbo 
v excel tabeli, ki se nahaja na platformi, jo preoblikovati v pdf, elektronsko podpisati in priložiti 
ponudbi.   
 
Dokument, ki sestavljajo ekonomsko ponudbo so povzeti v naslednji preglednici:  
 
PREGLEDNICA  2 

DOKUMENT/IZJAVE   NAČIN PREDLOŽITVE   PRILOŽITE/PRILOŽITE 
SAMO V PRIMERU   

(a) EKONOMSKA PONUDBA   ELEKTRONSKO PODPISANO PRILOŽITE “Priloga C” 
(b) Potrdilo o plačilu takse za ekonomsko 
ponudbo   

BREZ ELEKTRONSKEGA PODPISA PRILOŽITE  

(c) Ponudba cen – samo za 2. sklop ELEKTRONSKO PODPISANO PRILOŽITE  
 
  

18. ČLEN – PRENOS PONUDBE  
Ko so zaključene vse dejavnosti priprave elektronske ovojnice:  
Za prenos odgovora na spletno povpraševanje mora ponudnik:  
a) odpreti stran Spletno povpraševanje;  
b) klikniti na “Pošlji odgovor”;  
c) klikniti na “OK”, da potrdi prenos;  
Ponudnik lahko v svoji osebni mapi v stolpcu "Stanje odgovora" vidi, ali je bil njegov odgovor 
posredovan (Stanje odgovora: “Posredovan”).  
Ponudnik lahko predhodno posredovane podatke spremeni najkasneje do datuma in ure  
izteka določenega časovnega roka za oddajo ponudbe.  
  
Tveganje v zvezi z vnosom vse zahtevane dokumentacije v sistem ter v zvezi s prenosom in 
potrditvijo v celoti prevzame ponudnik.  
Ponudnike zato prosimo, da vse dejavnosti v zvezi z oddajo ponudbe začnejo izvajati dovolj 
časa pred predvidenim rokom, da preprečijo možnost nepopolnega in torej neveljavnega 
prenosa odgovora.  
Vsekakor je priporočljivo, da vsakič po elektronskem podpisovanju datoteke preverite 
delovanje datoteke, preden nadaljujete z nalaganjem v sistem.   
   

19. ČLEN - INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE   
V skladu s 1. odst. 74. člena Zakonika o javnem naročanju lahko gospodarski subjekti zahtevajo 
dodatna pojasnila v zvezi s tem razpisnim postopkom do roka, ki je naveden v obvestilu, in sicer 
izključno prek elektronske platforme in njene funkcije "Izmenjava sporočil" na strani "Spletno 
povpraševanje - administrativna ovojnica".   
Zahteve za pojasnila, ki so podana ustno, po telefonu ali po izteku zgornjega roka, ne bodo 
obravnavane.   
Odgovore na zahteve za pojasnila bo izvajalec lahko združil tudi v enem odzivu, v katerem bo 
gospodarske subjekte obvestil, da so odgovori objavljeni na elektronski platformi, v razdelku 



 

                                                                                    

 

16 
 

"Izmenjava sporočil" na strani "Spletno povpraševanje - administrativna ovojnica" do predvidenega 
roka v 4. odst. 74. člena Zakonika o javnem naročanju.   
  
V skladu s 1. odst. 40. člena Zakonika o javnem naročanju bo obveščanje in izmenjava informacij 
z gospodarskimi subjekti potekala prek elektronske platforme in njene funkcije "Izmenjava 
sporočil" na strani "Spletno povpraševanje - administrativna ovojnica" in, v skladu z ZEU, varnega 
predala elektronske pošte, navedenega v obvestilu.   
V tem primeru je gospodarski subjekt dolžan dokazati nepravilno delovanje elektronske 
platforme:   
i. napako sistema javi s klicem v podporni klicni center;   
ii. v administrativno ovojnico vstavi namensko izjavo o nedelovanju sistema, ki jo opremi s 
posnetkom zaslona, iz katerega je razvidna napaka elektronske platforme.   
Vsa obvestila bodo prek območja za obveščanje na elektronski platformi poslana v varni predal 
elektronske pošte, ki ga gospodarski subjekt navede ob registraciji na platformi. V primeru 
združenih gospodarskih subjektov, ki so že ali še bodo ustanovljeni, bo obveščanje teklo prek 
varnega predala elektronske pošte, ki ga navede vodilni partner ob priliki registracije na 
elektronski platformi.   
Pojasniti je treba, da bo gospodarski subjekt lahko uporabil kontakte, navedene v obvestilu, 
vendar izključno v primeru, da elektronska platforma ni na voljo.   
  

20. ČLEN – ROK ZA ODDAJO PONUDBE   
Gospodarski subjekti morajo svoje ponudbe oddati najkasneje do datuma in ure, navedenih v 
obvestilu.   
Ponudbe se oddaja izključno prek portala na spletni strani https:// eappalti.regione.fvg.it.   
  

21. ČLEN – IZVEDBA POSTOPKA   
Opozarjamo, da bo celoten postopek razpisa izveden elektronsko, zato bodo gospodarski subjekti 
na enak način vključeni v vse faze postopka.  
  
Postopek razpisa bo odprl edini odgovorni za postopek na javnem zasedanju razpisne komisije, 
katerega datum in kraj sta navedena v obvestilu.   
Kraj in datumi naslednjih javnih zasedanj bodo navedeni na elektronski platformi.   
Na vsakem javnem zasedanju lahko ponudniki sodelujejo z  eno osebo, ki je zakoniti zastopnik 
gospodarskega subjekta ali ga je ta pooblastil za zastopanje. Pravica zastopanja mora biti razvidna 
iz pooblastila, ki mu je priložena kopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika.   
   
Odgovorna za postopek bo delovala prek elektronske platforme in bo izvajala naslednje 
dejavnosti:   

i.na javnem zasedanju bo preverjala sprejem pravočasno oddanih ponudb;   
ii.na javnem zasedanju bo odpirala ponudbe in administrativne dokumentacije;   
iii.na zaprtem zasedanju bo preverjala izjave in dokumente, vložene v administrativno 

dokumentacijo. 
  
V skladu s 6. odstavkom 97. člena Zakonika o javnem naročanju, lahko naročnik v vsakem primeru 
oceni skladnost vsake ponudbe, ki se na podlagi specifičnih elementov zdi nenormalno nizka.   
Preverjanje skladnosti ponudb je naloga EOD.   
V vsakem primeru si EZTS GO pridrži pravico, da istočasno preveri neobičajno nizke ponudbe.   
Pri izračunih tako za dodelitev števila točk ( tehnična, časovna in ekonomska ponudba) kot tudi za 
določitev praga anomalije, se upošteva številke do tretje decimalke, brez zaokroževanja.   
Po zaključku zgoraj opisanih postopkov bo na platformi omogočen prikaz razvrstitve sprejemljivih 
ponudb v padajočem vrstnem redu, izdelana bo začasna lestvica.   
V primeru enakih ponudb bo izvajalec izbran z žrebom.   
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Zbrani  podatki se bodo obdelovali v skladu z Zakonskim odlokom št. 196 z dne 30. junija 2003 in 
Uredbo GDPR 2016/679, izključno v okviru razpisa, ki je urejen s temi razpisnimi pogoji.   
  
V skladu z 9. odst. 83. člena Zakonika o javnem naročanju se lahko pomanjkljivosti formalnih 
elementov v ESPD in dokumentov v administrativnem razdelku odpravi s postopkom za 
dopolnitev ponudbe, o čemer govori že navedeni odstavek.   
EZTS GO bo gospodarskemu subjektu določil rok največ 10 (desetih) dni, za oddajo, dopolnitev ali 
popravek potrebnih izjav, navedel bo tudi vsebino in subjekte, ki jih morajo oddati, sicer bo 
ponudba izključena.   
V primeru izteka roka za ureditev brez ustreznih popravkov bo gospodarski subjekt izključen iz 
tega razpisnega postopka.   
  
V primeru formalnih nepravilnosti, oziroma če manjkajo ali so nepopolne nebistvene izjave, EZTS 
GO v vsakem primeru zahteva odpravo napak.   
Bistvene nepravilnosti, ki jih ni mogoče odpraviti, so takšne narave, da ni mogoče določiti 
vsebine dokumentacije ali odgovorne osebe.   
V vsakem primeru bodo kot nesprejemljive in/ali nedopustne ocenjene in iz postopka izključene 
ponudbe, ki:    
1. v skladu s 3. odst. 59. člena  Zakonika o javnem naročanju:   

a. niso skladne z razpisnimi dokumenti;   
b. so bile sprejete z zamudo glede na rok v obvestilu ali v vabilu na razpis;   
c. jih je naročnik ocenil kot nenormalno nizke;   

2. v skladu s 4. odst. 59.člena Zakonika o javnem naročanju, ponudbe, za katere ocenjevalna 
komisija smatra, da obstaja upravičen razlog za razkritje državnemu tožilcu zaradi koruptivnega 
kaznivega dejanja ali tajnega dogovarjanja;   
3. v skladu s 4. odst. 59. člena Zakonika o javnem naročanju, ponudbe, ki ne izpolnjujejo 
pogojev;   
4. v skladu s 4. odst. 59. člena Zakonika o javnem naročanju, ponudbe, ki presegajo najvišji 
skupni znesek, določen s strani EZTS GO;   
5. ponudbe, ki so pogojene;   
6. ponudbe, ki spreminjajo in/ali dopolnjujejo v specifikacijah določene pogoje;   
7. nepopolne in/ali delne ponudbe.   

  
V skladu s 15. odst. 95.člena Zakonika o javnem naročanju se nobene spremembe, do katere pride, 
tudi na podlagi izdaje sodne odločbe, po fazi sprejema, popravka ali izločitve ponudb, ne upošteva 
pri izračunu povprečnih vrednosti v okviru postopka ali za določitev praga anomalije ponudb.   
Poudariti je treba, da se postopek lahko prekine, če elektronski sistem opozori na nepravilnosti.   
Pritožbe proti aktom tega postopka rešuje krajevno pristojno Deželno upravno sodišče.   
  
DOKUMENTACIJA   
Razpisnim pogojem so priložene naslednje priloge, ki so dostopne na spletni 
strani https://eappalti.regione.fvg.it:   
1. Splošno poročilo 
2.1 Sorazmerni strošek dela 1. sklop 
2.2 Sorazmerni strošek dela 2. sklop 
3.1 Popis del. Lotto 1 
3.2 Popis del. Lotto 2 
4. Rekapitulacija 
5.1 Seznam cen na enoto. 1. sklopo 
5.2 Seznam cen na enoto. 2. Sklop 
6.1 Osnutek pogodbe. 1. Sklop 
6.2 Osnutek pogodbe. 2. Sklop 
7. Popis del  
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GRAFIČNE PODLAGE 
A. Načrti 
 
Navodila za izpolnjevanje ponudbene dokumentacije  
Priloga A - IZJAVA O STORITVAH, KI SO PREDMET RAZPISA  
Priloga B - ESPD 
Priloga C - EKONOMSKA PONUDBA  
Priloga D – IZJAVA PODIZVAJALCI 
   
  

22. ČLEN - KONČNA DOLOČILA  
Za vse kar ni izrecno navedeno v tem vabilu in pripadajočih prilogah, se uporabijo določila 
veljavnih zakonskih predpisov.  
  
To vabilo je sestavljeno v italijanskem in slovenskem jeziku. V primeru neskladja ali dvomov 
prevlada besedilo v italijanskem jeziku.  
  
  
Gorica, 25/02/2019  
  

Edina odgovorna za postopek   
Fabiana Pieri, univ.dipl.arh.  
ELEKTRONSKO PODPISAN DOKUMENT  
SKLADNO Z ZAK. ODLOKOM ŠT. 82/2005  
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