
 
  

 

 

Spoštovani, 
 
naročnik, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, (v nadaljevanju: naročnik), na 
podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 
307/15, 307/15 in 337/17; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s 
tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo 
javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen 
v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam. 
 

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je, do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN 
označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb 
finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je to potrebno. 

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: 

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj do 28.01. 2019 do 10:00 

Rok za predložitev ponudb do 04.02. 2019 do 10:00 

Odpiranje ponudb 04.02. 2019 ob 10:15 

 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 

Igor Marentič 
župan 
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IV. OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA 
 

1. Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb docela 
ogledajo lokacijo, mikrolokacijo prostorov in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter 
organizacijo. Naročnik ne bo priznaval dodatnih, nepredvidenih oz. več del pri izdelavi ponudbe, 
kot tudi ne pri izvedbi del, ki bi bile vezane na nepoznavanje objekta, lokacije ter stanja na terenu. 

 
 

V. POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

2. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega 
naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 28. 01. 2019 do 10.00 ure zastaviti vprašanje 
na Portalu javnih naročil: 
 

http://www.enarocanje.si/ 
 
 

3. Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bodo ponudnikom 
posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred  rokom za prejem ponudb, 
pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Pojasnila in spremembe 
predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.  

 
 

VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA 
NAROČILA 

 
 

1. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila samoiniciativno ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega 
ponudnika. 

 
2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in 

bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil. 
 

3. V primeru, da naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, bo naročnik za dokumente, katerih 
starost oziroma veljavnost je vezana na datum za predložitev ponudb, upošteval prvotni datum 
za predložitev ponudb. 

 
 
 

VII.  VELJAVNOST PONUDBE 
 
 

1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti stodvajset (120) dni od roka za prejem ponudb, ki je določen 
v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.  

 
2. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin na strani naročnika v roku veljavnosti ponudbe ne 

pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število 
dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb 
morajo biti s strani naročnika podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, 
ne da bi naročnik unovčil njegovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, toda s tem je 
njegova ponudba izločena. 
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dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v 
skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15 in15/17) izdan 
in priložen poseben sklep. 
 

5. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno 
označevanje ni možno.  
 

X. VARIANTNE PONUDBE 
1. Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. 

 
XI. OBVEZNOSTI PONUDNIKA  

1. Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne 
dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi 
posredovati.  
 

XII. PREDLOŽITEV PONUDBE 
1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
 
 

2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 
v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, 
se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
 
 

3. DO 30.01.2019 Za oddajo ponudb je zahtevano, da zakoniti zastopnik oziroma od njega 
pooblaščena oseba, ki podpisuje ponudbo razpolaga z enim od s strani kvalificiranega 
overitelja izdanim digitalnim potrdilom: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA 
(postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). 
 

4. PO 30.01.2019 Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za 
oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN 
ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z 
dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo 
ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za 
čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 
potekom roka za oddajo ponudb. 
 

5. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 04.02. 2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 

6. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu 
e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 

7. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 

8. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?z
adevaId=6760 

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 
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9. V primeru, da naročnik prejme ponudbo pisno, po navadni pošti oziroma na kakšen drug način, 

bo takšno ponudbo neodprto vrnil pošiljatelju in takšne ponudbe v postopku javnega naročila 
ne bo upošteval. 
 
 

 
XIII. ODPIRANJE PONUDB 

 
 

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 04.02. 2019 in 
se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 

2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so 
oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 
»Zapisnik o odpiranju ponudb«.  
 
 
 

XIV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE  
 
 

1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet 
tega javnega naročila, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka 
na dodano vrednost. 

 
2. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi 

z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda 
javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do 
izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, 
delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta. 
 
 

XV. PRIDOBIVANJE PODATKOV 
 

1. Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je 
odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki 
niso uradno dostopna v javnih evidencah. 

2. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, 
kot na primer: skene sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, 
podjemno pogodbo… 
 
 
 

XVI. DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB 
 

1. 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 


