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Povabilo k oddaji PONUDBE 
 

za  izvedbo GOI del fekalne in meteorne kanalizacije 
 
 
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica poziva usposobljene izvajalce k oddaji 
ponudbe za  izvedbo GOI del za fekalni kanal FK1.6 in meteorni kanal MK1.6, ki sta 
sestavni del kanalizacijskega omrežja naselja Branik 
 
Predvidena dela obsegajo izdelavo projektne dokumentacije na osnovi projektne 
dokumentacije PZI – izvleček za razpis, P-265A/03-3, marec 2016, ki ga je izdelal 
Hydrotech d.o.o. 
 
Celotna dokumentacija je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica, pisarna št. 
21/I. 
 
Predvideti je potrebno izvedbo del tako, da bo v čim manjši možni meri omejila območje 
posega, da poseg ne bo moteč za okoliške dejavnosti, omogočen mora biti prost prehod 
okoli območja posega do vseh objektov. 
 
Zbiranje ponudb se izvaja po evidenčnem postopku, pri katerem se ZJN-2 ne uporablja. 
Naročnik se lahko v primeru več enakovrednih ponudb ali večjih odstopanj v vrednosti 
ponudbenih postavk, odloči za pogajanja.  
 
Navodila za izdelavo ponudbe: 
 

 Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti 
izražene v evrih. 

 Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano 
vrednost. 

 Dela se izvajajo na osnovi  popisa del  

 Ponudba mora biti veljavna dva meseca od datuma, predvidenega za oddajo. 

 Pri izvedbi je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde. 

 Ponudnik mora pri pripravi na svoje stroške izdelati varnostni načrt, ki upošteva 
pogoje dela, po zaključku del izdelati geodetski posnetek izvedenih del in predati 
vso dokumentacijo v obliki, ki bo primerna za vpis v kataster gospodarske javne 
infrastrukture in za prevzem v upravljanje s strani upravljalca kanalizacijskega 
omrežja. 

 
Ponudba naj vsebuje: 
 



 

 rok za izvedbo del; 

 cena na enoto za izvedbo vseh del (DDV naj bo prikazan posebej), ki mora biti 
fiksna do zaključka investicije; 

 vsaj dve referenci enakovrednih izvedenih del v zadnjih treh letih; 

 izvajalec mora ponuditi garancijo za izvedena dela v trajanju najmanj dve leti oz. v 
skladu z določili ZGO; 

 plačilo se izvede 30.dan po prejemu mesečne situacije;  

 izjavo izvajalca s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da je 
seznanjen s pogoji dela in stanjem na objektu. 

 podpisano razpisno dokumentacijo. 
 
Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 20.5.2016  do 12.00 ure, na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Projektna pisarna, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica s pripisom »ponudba za izvedbo GOI del za fekalni kanal FK1.6 in meteorni 
kanal MK1.6, ki sta sestavni del kanalizacijskega omrežja naselja Branik – ne 
odpiraj«. 
 
Za vse dodatne informacije potrebne za izdelavo ponudbe smo vam na voljo v projektni 
pisarni, Zoran Ušaj, I. nadstropje št. 21, tel 05 3350146 ali pisno na elektronski naslov 
zoran.usaj@nova-gorica.si . 
 
 
Priloge: 

- popis del 
- gradbena situacija 
- tehnični opis 
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