
 

 

 
 
 
Številka : 371-68/2013-25 
Datum :   05.02.2014 
 
ZADEVA:    VABILO ZA PRIPRAVO PONUDBE za OSVETLITEV (treh) prehodov ZA 

PEŠCE na ulici Gradnikove brigade  
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA   

   
1. SPLOŠNI DEL:  
2.  
V skladu z Zakonom o javnem naročanju – zbiranje ponudb vas vabimo, da pripravite ponudbo za 
osvetlitev (treh) prehodov za pešce na kategorizirani občinski cesti z oznako LZ 288030 (Ul. 
Gradnikove brigade) v Novi Gorici.   
Namen ureditve – osvetlitve treh prehodov za pešce je zagotavljanje večje varnosti vsem 
udeležencem v prometu zlasti pa pešcem, ki uporabljajo omenjene prehode pri marketu Tuš, 
Kings baru in pri zdravstvenem domu na Ulici Gradnikove brigade. 
Vsi trije omenjeni prehodi so na novo urejeni (gradbeni del), sedaj bomo prehode za pešce še 
osvetlili.  
 
Predmet razpisa je samo osvetlitev treh prehodov za pešce. Izbran bo izvajalec, ki bo 
najugodnejši za vse tri prehode skupaj.  
 
Vsa dela, ki so predmet razpisa za osvetlitev treh prehodov na Ulici Gradnikove brigade v Novi 
Gorici so definirana in opisana v tekstualnem in grafičnem delu oz. so priloga k razpisu.  
Priložen je tudi popis za elektro dela.  
 
Projektno dokumentacijo za elektro dela, je izdelala družba BONNET d.o.o. Solkan pod št. 29/13, 
35/13 in 36/13 z datumom december 2013.  
 
Ponudba mora vsebovati: 
- Ceno po enoti in skupno ceno z vključenem DDV na enotnem priloženem popisu del za 

vsak prehod za pešce posebej, kot je v razpisu (v prilogi)   
-  Terminski plan izvedbe (marec, april 2014)  
- Garancijska doba izvedenih del za dobo petih (5) let (IZJAVA)  
-  izjavo, da bo izvajalec sam pridobil odločbo za zaporo ceste ter, da bo izbran ponudnik na 

svoje stroške pridobil elaborat začasne prometne ureditve  
 
Merila za izbiro:     - cena  
Plačilni pogoji:  - plačilo v 30-ih dneh po prejetju končne situacije usklajene  

  z gradbeno knjigo  
 
Zaporo vozišča v času ureditev prehoda za pešce si mora izvajalec pridobiti sam.  
 
Ponudbo morate dostaviti v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ – PONUDBA »OSVETLITEV 
TREH PREHODOV ZA PEŠCE na Ulici Gradnikove brigade« in žigom ponudnika na hrbtni 
strani« do četrtka 20.02.2014 do 12.00 ure v glavno pisarno MO Nova Gorica soba št. 36/I ali v 
tajništvo Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo Mestne občine Nova Gorica – soba št. 
29/I, Trg E. Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA. 
 
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije v zvezi s pripravo ponudbe je Branko Pregelj tel: 05 
335 01 37, E-mail: branko.pregelj@nova-gorica.si    
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Pripravil:                    Niko Jurca  
Branko Pregelj         NAČELNIK 



 

 

Višji svetovalec za javno  
infrastrukturo in nepremičnine 
 
Priloga:  - Popis elektro del  
  - Grafične priloge ureditve prehoda za pešce 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


