
 
 

 

Številka: 430-32/2016-56  

Datum: 3.6.2016  

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – 

popravek 1 

 

ZA IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE NOVA 

GORICA 

 

 

Naročnik:    MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Trg Edvarda Kardelja 1 

5000 Nova Gorica 

 

 

Predmet javnega naročila: IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE 

MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

 

Zap. št. javnega naročila: JN1787/2016-W01 in popravek JN1787/2016-K01 z  

dne 3.6.2016 

 

Vrsta postopka za oddajo JN: Postopek oddaje naročila male vrednosti 

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS pod št. JN1787/2016-W01 ter na 

spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si.  

 
 
 
 
 
 

http://www.nova-gorica.si/


 
 
 
 
 
 

1. Popravek se nanaša na točko 2.33 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
»Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika« in sicer:  

 
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »ekonomsko najugodnejše ponudbe« po 

naslednjih merilih:  

a.) Cena storitve 
   

CENA T=najnižja cena/ponujena cena x 90   

b.) Rok za izdelavo celostne prometne strategije 
 

Ponudnik bo storitev opravil v naslednjem roku :  

1. faza: od sklenitve pogodbe do prvega 
mejnika – zaključek analize izzivov in 
priložnosti mora biti izdelana oziroma 
najkasneje do 15.11.2016 

2. faza: od zaključka analize stanja do 
drugega mejnika – zaključek izbire 
ukrepov mora biti izdelana 
najkasneje do 15.2.2017; 

3. faza: od zaključka izbire ukrepov do 
sprejema CPS MONG na mestnem 
svetu, vključno z aktivnostmi po 
sprejemu CPS MONG na mestnem 
svetu mora biti mora biti izdelana 
najkasneje do 15.6.2017 

0 TOČK 

1. faza: od sklenitve pogodbe do prvega 
mejnika – zaključek analize izzivov in 
priložnosti mora biti izdelana oziroma 
najkasneje do 30.10.2016 

2. faza: od zaključka analize stanja do 
drugega mejnika – zaključek izbire 
ukrepov mora biti izdelana 
najkasneje do 30.1.2017; 

3. faza: od zaključka izbire ukrepov do 
sprejema CPS MONG na mestnem 
svetu, vključno z aktivnostmi po 
sprejemu CPS MONG na mestnem 
svetu mora biti mora biti izdelana 
najkasneje do 30.5.2017 

5 TOČK 

1. faza: od sklenitve pogodbe do prvega 
mejnika – zaključek analize izzivov in 
priložnosti mora biti izdelana oziroma 
najkasneje do 15.10.2016 

10 TOČK 



 
2. faza: od zaključka analize stanja do 

drugega mejnika – zaključek izbire 
ukrepov mora biti izdelana 
najkasneje do 15.1.2017; 

3. faza: od zaključka izbire ukrepov do 
sprejema CPS MONG na mestnem 
svetu, vključno z aktivnostmi po 
sprejemu CPS MONG na mestnem 
svetu mora biti mora biti izdelana 
najkasneje do 15.5.2017 

 

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišje število točk. 

 
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila se doda obrazec (OBR-11A) 
 
 
 

2. Popravek se nanaša na točko 4.12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

(OBR-12) – navedba strokovnega kadra in sicer se prvi odstavek postavke »Ostali 

kader: Ponudnik mora zagotoviti tudi:” spremeni tako, da se glasi:  

»strokovnjaka, ki ima minimalno eno (1) referenco za izvedbo vsaj enega projekta na 

področju multikriterijske analize,  vrednotenja  in razvrščanja investicijskih projektov v 

obdobju od 16.10.2010 – 16.10.2015 z vsaj 5 letnimi delovnimi izkušnjami« 

 
3. Spremeni se tudi postavka 4.13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

(OBR-14) – dodatni strokovni kader 
 
 

 Ime in priimek Reference Število let delovnih 

izkušenj  

Strokovnjak, ki je ima 

minimalno eno (1) 

referenco za izvedbo vsaj 

enega projekta na področju 

multikriterijske analize,  

vrednotenja  in razvrščanja 

investicijskih projektov v 

obdobju od 16.10.2010 – 

16.10.2015 z vsaj 5 letnimi 

delovnimi izkušnjami« 

   

Strokovnjak, ki je izdelal 

vsaj  en (1) štiristopenjski 

prometni model potniškega 

prometa, ki vključuje 

osebni avto, javni potniški 

promet (mestni, 

medkrajevni, in železniški) 

   



 
parkiraj in se pelji ( P+R) 

kolesarji in pešci za 

območje s 30.000 

prebivalci v obdobju od 

16.10.2010 – 16.10.2015 

 
 
                                   

4. Spremeni se tudi referenčno potrdilo v točki 4.23 (OBR-23)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1                                                                                                                  (OBR-23) 
 

REFERENČNO POTRDILO 

 

 

Naročnik___________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba 

naročnika______________________________tel:_____________________ 

Izjavljamo, da je _______________________________(ime in priimek) sodeloval pri izvedbi 

__________________________________________________________________________ 

 

Naziv referenčnega projekta  

Naročnik  

Obdobje izvedbe (od – do)  

Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, 

ali po vsebini ustreza zahtevam javnega 

naročila  

 

 

 

 

 

Kraj in datum: ____________________ 

 

Datum: Žig: Podpis naročnika: 

   

 

 

 

 



 
Referenca:  

 

Zahteva se strokovnjaka, ki je ima minimalno eno (1) referenco za izvedbo vsaj enega 

projekta na področju multikriterijske analize,  vrednotenja  in razvrščanja investicijskih 

projektov v obdobju od 16.10.2010 – 16.10.2015 z vsaj 5 letnimi delovnimi izkušnjami 

 

Velja original potrdilo ali fotokopija iz katere so jasno razvidni zahtevani podatki.  

 

                PONUDNIK: 

           (žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  ŽUPAN    
                                           Matej Arčon l.r. 

 


