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Tolmačenje javnonaročniške
podizvajalcem

zakonodaje

–

neposredna

plačila

Prejeli smo vaš e-dopis z dne 25. 9. 2012, v katerem prosite za mnenje oziroma nasvet, kako
postopati v primeru, ko vas ponudnik pri naročniku noče priglasiti kot podizvajalca, naročnik pa vam
noče priznati statusa podizvajalca, ker je izbrani ponudnik v ponudbi podal izjavo, da bo javno
naročilo izvedel brez podizvajalcev.
Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za finance ne more presojati konkretnih situacij, saj za to ni
pristojno niti ni seznanjena z vsemi dejstvi. Glede na navedeno v nadaljevanju podajamo tolmačenje
relevantnih določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in
43/12 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2).
Osmi odstavek 71. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti, da so
neposredna plačila podizvajalcem obvezna in da so obvezne sestavine pogodbe o izvedbi naročila:
– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
V skladu z devetim odstavkom 71. člena ZJN-2 mora kopijo pogodbe o izvedbi naročila, ki se nanaša
na javno naročilo in jo skleneta ponudnik in podizvajalec, naročniku posredovati podizvajalec, in sicer
v roku 5 dni od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora nemudoma po prejemu kopije pogodbe
preveriti, ali ima za potrebe izvajanja neposrednih plačil ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo
soglasje iz prve oziroma druge alineje sedmega odstavka 71. člena ZJN-2. Če pooblastila ali
soglasja nima, mora ponudnika oziroma podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument
predloži v roku 5 dni od prejema poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila ali soglasje
naročniku ne predloži v tem roku, mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da uvede
postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena ZJN-2.
Naknadna vključitev podizvajalcev v izvedbo javnega naročila je po ZJN-2 mogoča, kar izhaja iz
enajstega odstavka 71. člena ZJN-2, ki ureja obveznosti ponudnika v primeru zamenjave
podizvajalca ali vključitve novega (dodatnega) podizvajalca.
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