
 
  

 

 

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer 
se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem 
zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge. 
 
Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev. 
 
Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.  
 
 
Spoštovani, 
 
naročnik, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, (v nadaljevanju: naročnik), na 
podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15; 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«. 

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

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj do 18. 02. 2019 do 10:00 

Rok za predložitev ponudb do 20. 02. 2019 do 10:00 

Odpiranje ponudb 20. 02. 2019 ob 10:15 

 
 
S spoštovanjem, 
 

Igor Marentič 
župan 
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naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni 
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca (inženirja) najpozneje v desetih 
dneh od prejema predloga. 

6. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja, zahteva 
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-
3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca (inženirja). Kadar namerava 
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 
tem členom, mora: 
- Inženir v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi s strani inženirja potrjenega računa 

oziroma situacije podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- Inženir svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki jo je 

predhodno potrdil. 

7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča. 
 

8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora inženir najpozneje v 60 dneh 
od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s 
predmetom javnega naročila. 

 
9. Enake obveznosti veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev inženirja ali nadaljnje 

podizvajalce v podizvajalski verigi. 
 

 
IV. OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA 

 
1. Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb 

docela ogledajo lokacijo in mikrolokacijo predmeta javnega naročila in predvidijo potreben 
obseg in zahtevnost ter organizacijo. Naročnik ne bo priznaval dodatnih storitev v fazi izvedbe, 
kot tudi ne storitev, ki bi bile vezane na nepoznavanje 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 18. 02. 2019 do 10.00 ure 
zastaviti vprašanje na Portalu javnih naročil: 
 

http://www.enarocanje.si/ 
 

3. Naročnik bo pravočasno na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. 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. 
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3. 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 zakonika ). 
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. 
 

4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20. 02. 2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 

5. 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.  
 

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

7. 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=7237 
 

8. 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 20. 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«.  
 
 
 

XIV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE  
 
 

1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet 
tega javnega naročila na podlagi naslednjih meril: 
- PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV  največ 90 točk 
- USPOSOBLJENOST PONUDNIKA  največ 10 točk  

 
 

MERILO ŠTEVILO TOČK 
PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV Največ 90 točk 
Ponujena cena bo ocenjevana kot razmerje med najnižjo izmed vseh ponujenih 
cen in ceno ponudnika na podlagi naslednje formule: 
T= 90 ∗Cmin/Cx 
 


