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1. Predmet in podatki o evidenčnem javnem naročilu 

 

Kobilarna Lipica d.o.o., Lipica 5,  6210 Sežana (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s …. členom 
Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in in skladno z 
90. člen ZIUZEOP (PKP1) in 5. člen ZZUOOP (PKP5) dvigom mejnih vrednosti za uporabo zakona 
na splošnem področju (od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj 
in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj (brez davka na dodano vrednost)) vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, 
objavljeno spletni strani podjetja: https://www.lipica.org/sl/javne-objave-in-razpisi/ . 
 

Predmet javnega naročila je prenova kritine in izvedba toplotne izolacije na mali jahalnici.  

Vrsta in obseg del je razviden iz popisa del in projektne dokumentacije, ki je sestavni del te 

razpisne dokumentacije.  

 

 

2. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb 

 

Ponudbe morajo biti do roka  posredovane v elektronski obliki na naslov:  

nabava@lipica.org 

 

Uporabnik z oddajo ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo 
ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, 
naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka 
za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme na elektronski naslov: 

nabava@lipica.org  do 30. 7. 2021 do 10.00 ure.  

 

 

 

3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila, oblika ponudbe 

 

Dokumentacija v zvezi naročilom je na voljo na naročnikovi spletni strani 
https://www.lipica.org/sl/javne-objave-in-razpisi/ 

 

Za dodatna pojasnila in obrazložitve, lahko ponudnik kontaktira  
Kontaktna oseba s strani naročnika: Simon Rojc  

Elektronska pošta: simon.rojc@lipica.org  

  

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 
– OROZ631) 

https://www.lipica.org/sl/javne-objave-in-razpisi/
mailto:nabava@lipica.org
mailto:nabava@lipica.org
https://www.lipica.org/sl/javne-objave-in-razpisi/
mailto:simon.rojc@lipica.org
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno 
ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.  

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve 
postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik 
ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem 
seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo. 
 

4. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj do 31.10.2021. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se 
ponudba izloči.  
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno 
obdobje.  

 

 

5. Sprememba obsega predmeta evidenčnega  javnega naročila in sklenitev pogodbe 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim dobaviteljem sklene pogodbo le v primeru 
zagotovljenih sredstev. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel 
zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi 

evidenčno javno naročilo ali zmanjša obseg predvidenih dobav.  
V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve 
vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila. 
 

6. POGOJI ZA SODELOVANJE 

 

6.1.Registracija dejavnosti 

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 
 

6..2. Bonitetna ocena  

Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno 
oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo 
naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 70% ocen po 
lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi 
navedene metodologije.  

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oz. z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 

70% ocen na lestvici, bodo izločene kot nepravilne.  
Dokazilo: Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec iz katerega je 
razvidna bonitetna ocena za zadnje poslovno leto za katero je bil dolžan izdelati in ustreznim 
institucijam oddati izkaze poslovanja. 
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V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 

 

6.3. Reference 

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih 5 (petih) letih pred 

objavo obvestila o naročilu že izvedel eno primerljivo gradnjo ( energetsko sanacijo), prenova 

ali obnova objektov na podobnih objektih, pri čemer je vrednost projekta znašala vsaj 
60.000,00 EUR brez DDV.    

Kot podobne objekte bo naročnik upošteval objekte, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju 
objektov  (Uradni list, št. 37/18) spadajo v skupino, 1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,   241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.  

 

Dajalec reference mora biti dejanski izvajalec del.  

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Reference in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti 
dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna 
družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke 

iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.    
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Dajalec reference mora biti 

dejanski izvajalec del.  

 

Kadrovska usposobljenost 

6.4. Vodja del 

Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo del. Vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodjo 

del, pri čemer mora skladno z drugo alinejo šestega odstavka 14. člena in 120. člena GZ imeti 
najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in biti 
vpisan v imenik vodij del pri IZS. 

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. Ponudnik lahko 

zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi. 

 

Dokazilo: Ponudnik predloži izpolnjen Seznam lastnih kadrov. Za izkazovanje usposobljenosti 

nominiranega vodje del mora ponudnik predložiti dokazila iz katerih izhaja, da je nominirani 
kader izpolnjuje dane pogoje, v primeru nastopa tujega vodje del pa tudi Izjava o pridobitvi 

priznanja poklicne kvalifikacije  

 

 Reference vodje del 

Vodja del mora izkazovati ustrezne reference in sicer, da je v zadnjih petih letih (kot rok se 

šteje datum podpisa zapisnika o tehničnem prevzemu ali primopredajnem zapisniku) pred 
objavo obvestila o naročilu kot (odgovorni) vodja del vodil dela pri projektih gradnje, prenove 

ali obnove, na vsaj enem (1) podobnem referenčnem poslu, v vrednosti vsaj 60.000,00 EUR 

brez DDV. 
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Kot podobne objekte bo naročnik upošteval objekte, ki po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju 
objektov  (Uradni list, št. 37/18) spadajo v skupino 1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 1271 

Nestanovanjske kmetijske stavbe,   241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. 
   

7.Terminski plan 

Izvedba predmeta javnega naročila mora biti izvedena najkasneje do  31.10.2021.  

Predviden pričetek del je september 2021 

Prevzemni zapisnik pa mora biti podpisan najkasneje 3. 11. 2021.  

Ponudniki, morajo pri pripravi terminskega plana upoštevati, da lahko pride zaradi 
utemeljenih razlogov do sprememb roka začetka izvedbe. Zaradi izvajanja dejavnosti 
naročnika, si naročnik pridržuje prekiniti dela v času, ko bi izvajanje del izvajalca motilo 
izvajanje dejavnosti naročnika. Rok za dokončanje del se lahko podaljša, kadar naročnik 
zahteva več prekinitev del. 
Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k terminskemu planu 

izvedbe dela, podroben gantogram se predloži v roku, določenem v pogodbi. 
 

8. Zavarovanje odgovornosti po GZ 

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za predmet evidenčnega naročila, skladno s GZ.  
Zavarovanje odgovornosti za škodo vključuje splošno civilnopravno odgovornost, 
delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih 
zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev za ves čas trajanja izvedbe del. 
Izbrani ponudnik bo moral v roku 8 dni po podpisu pogodbe izročiti zavarovanje odgovornosti 
za škodo, ki vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in 
odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez 
omejitev za ves čas trajanja izvedbe del v višini 50.000,00 EUR.  

Predložitev zavarovanja odgovornosti je odložni pogoj za veljavnost pogodbe. 
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj 

 

8.1. Zavarovanje gradbišča in načrt gradbišča 

Izvajalec bo moral vsa izvedena dela zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami. 
Izvajalec je obveščen, da bo moral zagotoviti varnost uporabnikov okolice gradnje in zagotoviti 

nemoteno in varno uporabo teh objektov, urediti ustrezne zaščite, ograje, začasne priključke, 
začasne dostope, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet tega javnega naročila in jih 
po zaključenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Izvajalec odgovarja za kakršnokoli škodo, ki 
bi nastala kot posledica te gradnje. Stroške zavarovanja gradbišča bo moral ponudnik 
vračunati v ponudbeno ceno.  
Izvajalec bo moral organizirati delo po potrjenem podrobnem terminskem planu izvedbe del 

in delovne sile s strani naročnika, tako da bo uporabnikom omogočen dostop, zagotovljena 
varnost in nemotena uporaba razvojno-raziskovalnega objekta in površin. Izvajalec bo moral 
dela izvajati skladno z navodili naročnika ter s kadri, ki se bodo udeležili izobraževanja s 
področja varnosti pri delu in požarnega reda, ki velja za objekt naročnika ter so usposobljeni 
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za delo in imajo opravljen tečaj varnosti pri delu. Izvajalec bo moral pri izvajanju del upoštevati 
navodila ponudnika, sicer je lahko odstranjen iz gradbišča.  
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter 

materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internih 

navodili naročnika. 
Na zahtevo naročnika bo izbrani izvajalec moral zagotoviti udeležbo vseh oseb, ki bodo izvajali 
dela, na izobraževanju s katerim jih bo naročnik seznanil o nevarnostih pri izvajanju del.   

Izvajalec bo za čas izvajanja del, ko se bo uporabljal odprti ogenj in orodje, ki se iskri zagotovil 
požarno stražo, ki jo bo izvajala za to usposobljena oseba. 
Pogoj mora izpolniti vsak izmed partnerjev ali podizvajalcev. 

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k navedenim zahtevam. 
 

8.3. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili 

Ponudnik mora izvesti predmeta evidenčnega javnega naročila v skladu s pravnimi predpisi, 

pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri 
izvedbi naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi 
delovnih pogojev ter Uredbe o zelenem javnem naročanju.  
Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z oddajo zavezujoče ponudbe.   
 

9. Ogled objekta 

Ponudniki imajo možnost ogleda mesta gradnje. Ponudniki imajo tako možnost seznanitve s 
stanjem in tekom izvedbe pogodbe in ne morejo uveljavljati dodatnih stroškov, kot posledica 
nepredvidenih in naknadnih del. 

Za ogled mesta gradnje se mora ponudnik dogovoriti z g. Simon Rojcem: simon.rojc@lipica.org 

Vse stroške v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam. 
 

10. Merilo za izbor 

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše 
ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno brez DDV podano v ponudbi. 
 

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na 

izračun cene: kot so stroški materiala in vgrajene opreme, stroški dela, režijski stroški, 
morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, 
naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki 

so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni 
ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, 
stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, 
stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi 
predpisi, stroški potrebnih zapor, stroškov gradbiščne ureditve, stroškov meritev, preiskav in 
atestov, zavarovanj, vse stroške povezane z zavarovanjem gradbišča, varnosti pri delu in 
drugih stroškov, stroške za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje 
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gradnje in vse ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki 
so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene.  
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere 

navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V 
primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene 
na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela. 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, 
dokumentiranih v gradbeni knjigi in obračunskih načrtih ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot 
so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka del po 
pogodbi. 
V primeru izvajanja naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi 
oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. 
Ponudnik izpolni Ponudbeni predračun in kot prilogo predložil izpolnjen popis del (EXCEL 
tabela). 
 

FINANČNA ZAVAROVANJA  
 

11. Finančna zavarovanja 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna 
zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po 

vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. 
Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri 
zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj. 
Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec 

posla. 

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik okvirni sporazum, jamči za odpravo vseh vrst 
napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo 
področje predmeta javnega naročila. 
 

 

11.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani ponudnik mora v roku petnajst (15) dni po prejemu podpisane pogodbe predložiti dve 

( 2) menici in menični izjavi  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 5% 

pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost menic mora biti v veljavi vsaj še 30 dni od 

predvidenega zaključka del z možnostjo podaljšanja.  
 

11.2. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 
Izbrani ponudnik mora najpozneje v petnajstih (15) dneh po končanju vseh del predmetnega 
naročila izročiti naročniku dve (2) menici in menični izjavi  za odpravo napak v garancijskem 
roku v višini 10 % od končne vrednosti pogodbe. Kot pogodbena vrednost se šteje celotna 
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končna pogodbena vrednost z DDV. Za dokončanje del se šteje podpis primopredajnega 
zapisnika. 
 

Garancija mora biti veljavna do konca splošnega garancijskega roka za odpravo napak  na   ki 
znaša 5 let ( 60 mesecev)  po primopredaji objekta in dodatnih 60 dni po preteku splošnega 
garancijskega roka.   
 

12. Podpis pogodbe 

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom podpisal pogodbo in z njo določil vse pravno 
formalne obveznosti pogodbenih strank. 
Pogodbeni plačilni rok je 45 dni od pravilno prejetega računa. 
 

13.  Pravna podlaga 

 

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati: 
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l RS, št. 91/2015, s spremembo, v nadaljevanju: ZJN-3); 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, s 
spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN); 

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ); 
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 65/17, s spremembo); 

- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta naročila. 
 

 

 

Matej Oset 

direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


