POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost
Zap.št.
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Pogoj
da je ponudnik v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel
novogradnjo ali rekonstrukcijo objektov razvrščenih pod klasifikacijsko številko 22221
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede na
namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni
dolžini 8.000 m, pri čemer je morala biti dolžina posameznega zgrajenega vodovoda vsaj 2.000
m in je za vse projekte izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu.
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti
storitev, za katero so izkazali sposobnost.
da vodja del izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del (v primeru, da vodja
del ni državljan RS, bo naročnik kot ustrezno štel, dovoljenje ali članstvo v ustrezni organizaciji
v državi članici EU, kjer ima posameznik sedež) in je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za
predložitev ponudb kot vodja del oziroma odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi novogradnje
ali rekonstrukcije objektov razvrščenih pod klasifikacijsko številko 22221 Distribucijski cevovodi
za pitno in tehnološko vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe
Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni dolžini 8.000 m, pri čemer je
morala biti dolžina posameznega zgrajenega vodovoda vsaj 2.000 m in je za vse projekte
izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu.
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Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,
ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika.
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega
ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in
podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,
ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in ga predloži v tiskani obliki.
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika.
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer eden
od njih imenuje vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

