POGOJI ZA SODELOVANJE - ekonomski in finančni položaj
Zap.št.
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Pogoj
da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine
ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki v skupni ponudbi
tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma
agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor's
najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-. V kolikor bo
ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo
naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz
predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60%
bonitetnih razredov
da ima podizvajalec, v primeru sklicevanja na reference podizvajalca,
tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma
agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor's
najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-. V kolikor bo
ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo
naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz
predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60%
bonitetnih razredov.

da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranih poslovnih računov

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/, ki ga
predloži v tiskani obliki.
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P
oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega
naročila
Pogoj mora izpolnjevati:
 samostojni ponudnik
 v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki
 v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec
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