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Priloga 10 

 
FINANČNI IN EKONOMSKI POLOŽAJ 

 

 
Predmet naročila:  »IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PREVZEM BIORAZGRADLJIVIH 

KUHINJSKIH ODPADKOV (BRKO) IZ GOSPODINJSTVA« 

 
 

Ponudnik predloži: 

 

1. Ponudnik od datuma objave obvestila o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil ni 
imel blokiranih poslovnih računov. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati 

vsak izmed partnerjev. 

 
Dokazilo: S.BON-1/P ali S.BON-1 iz katerega je razvidno, da ponudnik ni imel blokiranih računov 

od datuma objave obvestila o naročilu.  V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati 

vsak izmed partnerjev. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb, 
 

Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni 

razred SB 7 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, 

izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Ba agencije Moody's ali bonitetno oceno BB 

agencije S&P ali bonitetno oceno BB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne 

institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno 

oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 70 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna 

finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije. Ponudniki 

za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno z 

zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.  V primeru 
partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 

 

DOKAZILA: 

S.BON-1/P ali S.BON-1, dokazila so lahko fotokopije. 

 

 
 


