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Stališče naročnika DARS  
 
V poročilu DKOM (DKOM, 2018) je navedeno, da je naročnik pisno zavrnil vse navedbe v revizijskem zahtevku 
pritožnikov. Pojasnil je, da je namen prilog pridobitev cen za kalkulativne vire. Pravilnost cen virov se lahko 
ugotavlja na način, da se preveri, ali se ujemajo s cenami virov, ki so navedeni v strukturi cene za posamezne 
postavke. Cene virov iz priloge bo naročnik uporabil pri določitvi cene na enoto za nove postavke pri 
spremembah in dodatnih delih. Izbrani izvajalec bo moral za vsako postavko dodatnih del predložiti analizo 
cene po enoti postavke, pri čemer bo uporabil cene virov iz prilog. Ker najbolj ugodni ponudnik prilog ni 
izpolnil pravilno  in v celoti, ga je naročnik pozval k popravku in dopolnitvi po roku za oddajo ponudb. Naročnik 
še pojasnjuje, da gre v tem primeru sprememb podatkov za cene kalkulativnih virov in ne za cene po enoti, 
ki jih po Zakonu o javnih naročilih (v nadaljevanju: ZJN-3) ni dopustno spreminjati. Po mnenju naročnika cena 
vira ne daje podatka o ceni postavke, ki jo lahko sestavlja več virov. Po mnenju naročnika ne gre za manjkajoče 
podatke, ki pred oddajo ponudbe niso obstajali, sicer ponudnik po pozivu naročnika, ne bi mogel izkazovati 
enakih cen po enoti mere iz ponudbenega predračuna z analizami cen posameznih postavk. 
 
 
Kaj je bilo spremenjeno v obrazcih 
 
DKOM je v svojem sklepu (DKOM, 2018) navedla, da je bilo v obrazcih s strani najugodnejšega ponudnika po 
pozivu naročnika spremenjeno: 
1) dodani ali spremenjeni podatki o tipu, letu izdelave, količini in nosilnosti transportnih sredstev 
2) dodane ali spremenjene cene na uro, cene na m3 in cene na t za transportna sredstva 
3) cene transportnih sredstev znižane za od 28% do 74% 
4) spremenjeni ali dodani manjkajoči podatki o tipu, letu izdelave, kapaciteti in kalkulativnem učinku 

mehanizacije 
5) cene na uro mehanizacije so znižane v »povprečju« za 99.94% 
6) spremenjeni ali dodani manjkajoči podatki o izvoru materiala, srednji prevozni oddaljenosti, ceni 

zunanjega prevoza in ceni notranjega prevoza materiala 
7) cene materialov znižane za od 8% do 91%. 
 
 
Ugotovitev DKOM (DKOM, 2018) 
 
Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da so vlagatelji v okviru zahtevkov za revizijo uspeli izkazati naročnikovo 
kršitev 89. člena ZJN-3. S tem, ko je naročnik pri presoji dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika upošteval 
naknadno predložene priloge C1, D in D1, v katerih je izbrani ponudnik navedel manjkajoče cene in spremenil 
nekatere cene, je naročnik kršil točko 28.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, ter peti odstavek 89. 
člena ZJN-3. S tem, ko je naročnik ponudbo izbranega ponudnika, ki je v ponudbo predložil priloge C1, D in D1, 
v katerih manjkajo cene, označil za skladno z zahtevami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, in izbranemu ponudniku oddal predmetno javno naročilo, je naročnik kršil točki 13.1 in 26 Navodil 
ponudnikom za pripravo ponudbe ter prvi odstavek 89. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko prvega odstavka 
2. člena ZJN-3. 
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Predstavitev bistvenih točk v zakonih in ponudbeni dokumentaciji, na katere se sklicuje DKOM. 
 
Peti odstavek 89. člena ZJN-3: Dopustne dopolnitve ponudbene dokumentacije (Pravni informacijski 
sistem, 2018) 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma 
če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo 
manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je 
takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega 
subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more 
preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se 
lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave 
ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, 
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. 
 
Šesti odstavek 89. člena ZJN-3: Deli ponudbene dokumentacije, ki jih ni dopustno spreminjati (Pravni 
informacijski sistem, 2018) 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana 
nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se 
skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,  

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 
• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale 

ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

 
točka 28.1 Navodil ponudnikom, »Dopustne dopolnitve« (DARS, 2017) 
V čl. 28.1 Navodil ponudnikom (DARS, 2017) je smiselno skoraj dobesedno povzet peti odstavek 89. člena 
ZJN-3, zato ga ne navajamo ponovno. 
 
Točka 13.1 Navodil ponudnikom, »Sestavni deli ponudbe« (DARS, 2017) 
… 

Točka 3 

Izpolnjeno in podpisano Poglavje 5 (Obrazec ponudbe, Dodatek “A” k ponudbi), izpolnjene in podpisane priloge C, C1, D, 
D1, F. Ponudnik kot sestavni del ponudbe predloži tudi izpolnjeno in podpisano prilogo E v tiskani obliki in v elektronski 
obliki. 

… 

 
Točka 26 Navodil ponudnikom, »Dokazljivost cen iz cenikov virov« (DARS, 2017) 
… 
Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregled in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva analize cen za posamezne 
postavke. Z analizami enotnih cen mora ponudnik izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te 
postavke v ponudbenem predračunu. 
Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport) iz prilog 
v obrazcih »C«, »C1«, »D« in »D1« Poglavja 5 – Ponudba, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. 
 
Točka 12.3 Splošnih pogojev pogodbe Fidic (Fidic, 1999) 
Za vsako postavko del je primerna tarifa ali cena tista, ki je za to postavko navedena v Pogodbi; če take postavke ni, potem 
velja postavka, določena za podobno delo. Nova primerna tarifa ali cena za posamezno delo se določi v primeru, da: 

i. se delo opravi v skladu s členom 13 [Spremembe in prilagoditve], 
ii. v Pogodbi za to postavko ni navedena nobena tarifa ali cena m 
iii. ni ustrezna nobena tarifa ali cena, ker ta postavka dela nima podobnega značaj a ali se ne izvede pod podobnimi 

pogoji kot druge postavke po Pogodbi . 
 
Vsaka nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v Pogodbi z ustreznimi prilagoditvami, da se tako 
ustrezno upoštevajo zadeve, opisane v pododstavkih (a) in/ali (b). Če nobene tarife ali cene niso ustrezne za izračun nove 
tarife ali cene, je te treba izračunati na podlagi ustreznih stroškov izvedbe tega dela, skupaj z ustreznim dobičkom in ob 
tem upoštevati vse ostale pomembne zadeve. 
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