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• Pri NMV se izpolnjevanje pogojev za priznanje 
sposobnosti preverja ali z lastnimi izjavami 
(običajno obrazec naročnika) ali preko 
obrazca EPSD (ne oboje!)

• Preverjanje izjav v postopkih NMV (ni 
potrebno preverjati; izjema v primeru 
revizijskega zahtevka – zatrjevanje 
vlagatelja, podkrepljeno z dokazili)

PREVERITEV IZJAV IN DRUGIH 
NAVEDB V PONUDBAH



• Pri ostalih postopkih IZKLJUČNO obrazec 
ESPD ob oddaji ponudbe (dopolnitev ESPD 
dovoljena: DKOM 018-057/2017)

• Preverjanje izjav iz ESPD na dva načina:
- osnovne (zakonske) pogoje se preverja v inf. 
sistemu e-Dosje (nekaznovanost zaenkrat ročno - pisno pri 
MP; kmalu v e-Dosje)

- pozornost pri preverjanju davkov!

- ostala dokazila v obliki poziva ponudniku za predložitev 
(reference, certifikati kadrov, ISO certifikati; kar je v javnih 
evidencah pa naročnik pridobi sam, npr. obrtni register, 
AJPES registracija)

- če npr. naročnik ni preveril nekaznovanosti, DKOM 
razveljavi odločitev (DKOM 018-203/2017)

OBRAZEC ESPD



• Preverjanje referenc v obliki referenčnih 
potrdil (možna preveritev pri kontaktni osebi)

• Alternativna dokazila referenčnim potrdilom 
(npr. naročnik ne obstaja več): pogodba, 
prevzemni zapisnik, faktura, dokazilo o 
plačilu, referenčno potrdilo v obliki lastne 
izjave ponudnika…

• BON-itetni obrazec: ga mora priskrbeti 
ponudnik (povezano s stroški)?

• Kaj pa tujci? Problematika nekaznovanosti, 
bonitetnih obrazcev?

REFERENCE, FINANČNI POGOJI



• Tri možne odločitve:
- Izbor najugodnejšega

- Nobena ponudba ni dopustna

- Zavrnitev vseh ponudb (ponudbe so dopustne, pa se 
naročnik ne odloči za izbor)

• Izbor mora biti v vsakem primeru DOBRO UTEMELJEN. 
Če npr. naročnik ni pregledoval neizbranih ponudb in 
dobi revizijo, ne more navajati nedopustnosti takih 
ponudb; ponudnik navaja dejstva v okviru meril, pa 
mu naročnik ne da točk in ne obrazloži; DKOM večino 
takšnih zadev vrača v ponovno odločanje (stroški!)

IZDAJA ODLOČITVE O ODDAJI 
NAROČILA



• Nobena ponudba ni dopustna (npr. vse so 
predrage – ustrezna utemeljitev –
problematika zagotovljenih sredstev vs. 
ocenjene vrednosti) – DKOM 018-087/2017

• Zavrnitev vseh ponudb (utemeljitev mora biti 
„verjetna“, če se dokaže da je nerealna, 
DKOM razveljavi odločitev – sicer se po 
vsebini argumentacije ne spušča v vsebino; 
npr. DKOM 018-117/2015)

IZLOČITEV IN ZAVRNITEV PONUDB



• Vpogled zgolj v ponudbo izbranega ponudnika, brez 
naročnikove dokumentacije in drugih ponudb; kaj pa 
dopolnitve in pojasnila izbrane ponudbe?

• Ponudnik, v katerega ponudbo se vpogleduje, ni več 
prisoten na vpogledu (praksa pogosto še vedno 
drugačna)

• Poslovna skrivnost (predmet ponudbe, cena, merila, 
so javni; problem specifikacij predmeta naročila)

• Zlorabe sistema (dve nedopustni ponudbi iz različnih 
razlogov, ena je izbrana)

• Protiustavnost – bo kdo sprožil postopek? Problem 
velike razlike v javnosti pred in po pravnomočnosti

VPOGLED V PONUDBE PO ZJN-3



• Bistvene in nebistvene spremembe pogodb

• Pri nebistvenih ni potrebno izvajati postopka, je pa 
potrebno spremembo objaviti v 30. dneh – poseben 
obrazec

- Jasne in nedvoumne spremembe, predvidene v 
prvotni dokumentaciji/pogodbi, npr. o opcijah, 
spremembah cen ipd.

- Dodatne gradnje, storitve, dobave blaga (ekonomski 
in tehnični razlogi, nepredvidljivost: omejitev na 30% 
prvotnega naročila plus objava)

- Zamenjava izvajalca (predvideno v pogodbi, pravno 
nasledstvo)

- Nebistvena sprememba vrednost – kakšna je?

SPREMEMBE POGODB PO 95. ČLENU



• Zahteva izvedbo novega postopka (odprti, pogajanja)

• Pogoji:

- Pogoji, pod katerimi bi tudi drugi (novi) ponudniki 
lahko oddali pondubo, če bi vedeli za spremembo

- Sprememba ekonomskega ravnotežja pogodbe

- Znatno razširjen obseg pogodbe (verjetno nad 30%)

- Zamenjava prvotnega izvajalca z novim (pa ni 
dovoljena izjema)

• Dokumentiranje razlogov za spremembo pogodbe

• Odgovornost skrbnikov pogodbe: delovnopravna, 
prekršek zgolj za naročnika in odgovorno osebo

BISTVENA SPREMEMBA POGODBE
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