
 

 
  

 

 

Spoštovani gospod/gospa, 
 
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 in 14/18; 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. 
 
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo sestavljajo naslednji dokumenti: 
 
1 NAVODILA IN POGOJI 
2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/TEHNIČNA DOKUMENTACIJA/PROJEKTNA NALOGA 
3 POGODBA 
4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 
 
Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30. 04. 2019, do vključno 10:00 ure po krajevnem času. Za 
oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«. 
 
 
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika 
Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, 
prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih 
storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
                          Igor Marentič 
          ŽUPAN 
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7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča. 
 

8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora glavni izvajalec 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 gradnje ali storitve oziroma 
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 
9. Enake obveznosti veljavo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 

podizvajalce v podizvajalski verigi. 
 
 

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

NAROČILA 
 

1. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji 
javnega naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 22. 04. 2019 do 10.00 ure 
zastaviti vprašanje na Portalu javnih naročil: 
 

http://www.enarocanje.si/ 
 

2. 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 
predložitev ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.  

 

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

 
 

1. Naročnik si pridržuje pravico samoiniciativno spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z 
oddajo javnega naročila 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. Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za 
predložitev ponudb, o tem pa mora obvestiti bodoče ponudnike, na enak način kot je bilo 
objavljeno javno naročilo, in z dopolnilom dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
4. V tem primeru se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma, 

prenesejo na novi datum. 
 
 

VI.  VELJAVNOST PONUDBE 
 
 

1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) 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 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 v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, toda s tem je njegova 
ponudba izločena. 
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IX. VARIANTNE PONUDBE 
 
 

1. Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki upoštevajo razpisano varianto. Drugih variant 
naročnik ne bo upošteval. 
 
 

X. 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 del te razpisne dokumentacije in 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. 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. 
 

4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30. 04. 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?zad
evaId=7799  
 
 
 

XI. ODPIRANJE PONUDB 
 
 

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 04. 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«.  
 

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 


