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Dodatno pojasnilo 

Razlika med podizvajalci in uporabo zmogljivosti drugih subjektov skladno z ZJN-3 je opisana v sklepu Državne 

revizijske komisije št. 018-073/2018 »gospodarski subjekt lahko za izkazovanje (nekaterih) pogojev za 

sodelovanje uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pri čemer pa ni nujno, da ti drugi subjekti tudi sodelujejo 

pri izvedbi javnega naročila. V tem primeru drugi subjekti zgolj s svojimi zmogljivostmi »omogočijo« 

gospodarskemu subjektu oz. ponudniku, da (ponudnik) izvede javno naročilo. Drugi subjekti, katerih 

zmogljivost uporablja gospodarski subjekt za izkazovanje pogojev za sodelovanje, pa lahko (oz. v 

določenih primerih morajo) tudi dejansko sodelujejo pri izvajanju naročila. V tem primeru ti subjekti 

niso le subjekti, katerih zmogljivost uporablja gospodarski subjekt za izkazovanje pogojev za sodelovanje, pač 

pa so, ob upoštevanju, da javno naročilo izvede ponudnik sam ali s podizvajalci, tudi bodisi eden izmed 

skupnih ponudnikov bodisi podizvajalci.«.  

 

Skladno z navedenim pojasnilom in objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila JN 145/2021 

se ponudnik, v primeru, ko sam ne izpolnjuje pogojev iz točke 15.3 Requirements of the Terms 

of references lahko sklicuje glede izpolnjevanja sposobnosti iz točke 15.3 Requirements of the 

Terms of references na drug gospodarski subjekt in le tega v ponudbi navede kot partnerja (v 

primeru skupne ponudbe) ali kot podizvajalca, ki bo dejansko sodeloval pri izvajanju naročila in ki bo 

izvedel storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik tako lahko uporabi 

zmogljivosti drugega subjekta (podizvajalca), če zagotovi, da bo ta tudi neposredno izvajal storitve, za katere 

je zagotovil zahtevane zmogljivosti. Ponudnik izpolnjuje zahteve iz točke 15.3 Requirements of the Terms of 

references s predložitvijo ESPD obrazca, izpolnjenega obrazca Annex 6 in izpolnjenega obrazca Annex 7. 

 

V primeru partnerske ponudbe, ponudnik v ESPD obrazcu v delu Del II: Informacije glede gospodarskega 

subjekta, točka A navede, da sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti in 

ustrezno odgovori na vprašanja a), b) in c). 

 

V primeru ponudbe s podizvajalcem, ponudnik v ESPD obrazcu v delu Del II: Informacije glede gospodarskega 

subjekta, točka A navede, da sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti in 

ustrezno odgovori na vprašanja a), b) in c). Poleg tega pa v točki D (Informacije o podizvajalcih, katerih 

zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja) navede, da namerava gospodarski subjekt (ponudnik) oddati 

del javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (v skladu s 94. členom ZJN-3 in če ne uporablja njegovih 

zmogljivosti v skladu z 81. členom ZJN-3) ter navede predlagane podizvajalce. Prav tako pa mora v primeru 

podizvajanja ponudnik v delu IV: Pogoji za sodelovanje, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost navesti/ 

opisati delež podizvajanja oziroma navesti vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. 

 

Gospodarski subjekt, ki ga ponudnik navede kot partnerja/ podizvajalca mora izpolniti ločen obrazec ESPD. V 

delu Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, točka A gospodarski subjekt (podizvajalec) navede, da 

sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti in ustrezno odgovori na vprašanja a), 

b) in c). 


