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Številka: 430-49/2019-9 

Datum: 17. 9. 2019  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA- popravek 

Izvajanje geodetskih storitev-sklenitev 

okvirnega sporazuma za izvajanje 

geodetskih storitev za obdobje 2019-2023 

 

Zaporedna številka: 2019/000152 

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3 s sklenitvijo okvirnega sporazuma 
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Naročnik Občina Trebnje zaradi uskladitve z zakonodajo podaja popravek razpisne dokumentacije glede 

kadrovske sposobnosti, posledično se popravlja obrazec št. 8: Kadrovska zmogljivost za izvedbo naročila. 

 

 

Datum: 17. 9. 2019 
Kraj: Trebnje 

 

Za naročnika: 

 

Alojzij Kastelic, l. r. 

ŽUPAN 
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POGOJ 2 

Kadrovska 

sposobnost 

  

Gospodarski subjekt mora imeti za čas trajanja pogodbe v delovnem razmerju zaposlenega  

ali na podlagi druge pravne podlage na voljo Vodjo projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve: 

• izobrazba: univ. dipl. ing. geod. (dokazilo: kopija diplome); 

• vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir 
geodetske stroke (dokazilo: izpis vpogleda v Imenik pooblaščenih inženirjev 
z aktivnim poklicnim nazivom ter obrazec M1 ali drugo ustrezno potrdilo oz. 
dokazilo o pravni podlagi za opravljanje dejavnosti); 

• da je bil v zadnjih 3 letih vodja vsaj dveh (2) projektov podobnih del v 

vrednosti  posameznega projekta najmanj 20.000 EUR z DDV (dokazilo: 

seznam projektov s podatki o naročniku in vrednosti projekta). 

 

Poleg vodje projekta mora gospodarski subjekt imeti za čas trajanja pogodbe v delovnem  

razmerju ali na podlagi druge pravne podlage na voljo: 

• štiri (4) geodete, ki so vpisani v imenik pristojne poklicne zbornice kot  

       pooblaščeni  inženir geodetske stroke  (dokazilo: izpis vpogleda v Imenik 

        pooblaščenih inženirjev  z aktivnim poklicnim nazivom, obrazec M1 oz.  

        drugo ustrezno dokazilo      o pravni podlagi za opravljanje dejavnosti); 

 

   

DOKAZILO 

Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, 
podpisanega  in žigosanega obrazca Kadrovska zmogljivost za izvedbo naročila, 
zraven pa priloži dokazila glede izobrazbe, izpis vpogleda v Imenik  pooblaščenih 
inženirjev  z aktivnim poklicnim nazivom in obrazce M1 oziroma drugo ustrezno 
dokazilo o pravni podlagi za opravljanje dejavnosti. 

NAVODILO / 

OPOMBA 

V primeru, da ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z delavci iz tujine, mora predložiti 

enakovredna potrdila države iz katere prihajajo posamezni kadri. 

Subjekt (kader), katerega zmogljivost se uporablja glede izobrazbe in strokovne 

usposobljenosti nominiranih kadrov, in ni zaposlen pri 

ponudniku/partnerju/podizvajalcu mora v ponudbi nastopati kot skupni partner ali 

kot podizvajalec. 

Partnerji v skupni 

ponudbi 
KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

  

Podizvajalci 
KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 
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