Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: http://www.velenje.si

POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost
Zap.št.

6

7

1

Pogoj
Da je vodja nadzora, ki je pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, v zadnjih
sedmih (7) letih kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik z gradbenega
področja ali vodja nadzora ali pooblaščeni inženir s področja gradbeništva izvedel
vsaj tri (3) storitve svetovanja in izvajanja nadzora od tega:
- najmanj eno (1) storitev svetovanja in izvajanja nadzora novogradnje ali
rekonstrukcije manj zahtevnega ali zahtevnega objekta razvrščenega, ki je
skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe
o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran pod CC-SI 1 – Stavbe
po pogodbenih določilih FIDIC, pri čemer je morala vrednost investicije izvedenih
GOI del znašati vsaj 1 mio EUR brez DDV in je za projekt izdano pravnomočno
uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu ter
- najmanj eno (1) storitev svetovanja in izvajanja nadzora novogradnje ali
rekonstrukcije manj zahtevnega ali zahtevnega objekta razvrščenega, ki je
skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe
o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran pod CC-SI 2 –
Gradbeni inženirski objekti iz podrazreda 21 Objekti prometne infrastrukture ali
podrazreda 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, pri
čemer je morala vrednost investicije izvedenih GOI del znašati vsaj 500.000 EUR
brez DDV in je za projekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o
prevzemu ter
- najmanj eno (1) storitev svetovanja in izvajanja nadzora po pogodbenih določilih
FIDIC RDEČA KNJIGA in je za projekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje
ali Potrdilo o prevzemu1
Da je pooblaščeni inženir s področja strojništva v zadnjih sedmih (7) letih kot
odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik s področja strojništva ali vodja nadzora
ali pooblaščeni inženir s področja strojništva izvedel vsaj eno (1) storitev svetovanja
in izvajanja nadzora novogradnje ali rekonstrukcije manj zahtevnega ali zahtevnega
objekta razvrščenega, ki je skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen
njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran
pod CC-SI 1 – Stavbe po pogodbenih določilih FIDIC, pri čemer je morala vrednost
investicije izvedenih GOI del znašati vsaj 1 mio EUR brez DDV in je za projekt izdano
projekt izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu.

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/ razdelek C: Tehnična in strokovna
sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost
in
Obrazec 4: Reference in kader
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdane 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 odgovornega nadzornika, ki izpolnjuje vse zahtevane
pogoje.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ razdelek C: Tehnična in strokovna
sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost
in
Obrazec 4: Reference in kader
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika.

Ponudnik lahko izkazuje pogoj pod tretjo alinejo tudi z referenčnim projektom pod prvo ali drugo alinejo.
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Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer eden
od njih imenuje odgovornega nadzornika strojnih del, ki izpolnjuje vse
zahtevane pogoje.
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Da je pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike v zadnjih sedmih (7) letih kot
odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik s področja elektrotehnike ali vodja
nadzora ali pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike ali nadzorni inženir izvedel
vsaj eno (1) storitev svetovanja in izvajanja nadzora novogradnje ali rekonstrukcije
manj zahtevnega ali zahtevnega objekta razvrščenega, ki je skladno s Prilogo 1:
Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov
(Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran pod CC-SI 1 – Stavbe po pogodbenih določilih
FIDIC, pri čemer je morala vrednost investicije izvedenih GOI del znašati vsaj 1 mio
EUR brez DDV in je za projekt izdano projekt izdano uporabno dovoljenje ali
Potrdilo o prevzemu.
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Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ razdelek C: Tehnična in strokovna
sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost
in
Obrazec 4: Reference in kader
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdane 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 odgovornega nadzornika elektro del, ki izpolnjuje vse
zahtevane pogoje.

