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MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

TRG EDVARDA KARDELJA 1 

5000 NOVA GORICA 

tel.:  +386 (0)5 335 01 12  

fax.: +385 (0)5 302 74 70 

 
 

 

 

 
 
 
 

POVABILO PONUDNIKOM 
 

Predmet javnega naročila:  Zavarovanje in obnova kolesarske poti na odseku Erjavčeva- 

Gradnikova- Hermelika- Žabji kraj - Solkanski most – Projekt CroCTal 

 

Investicija sodi v projekt »Krajina in čezmejne kolesarske poti« z akronimom »CroCTal«, ki 

je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz 

sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

Predviden začetek del:    06. 11. 2012 

Predviden zaključek del: 31. 10. 2013 

Naročnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica 

Številka naročila:  JN 11118/2012 

Vrsta postopka:  Naročnik bo oddal naročilo po postopku javno naročilo za 
gradnje po odprtem postopku (Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 
19/10 in 18/11; v nadaljevanju ZJN-2) 

Merilo za izbiro  

najugodnejše ponudbe: Najnižja ponudbena cena 
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Rok za postavitev vprašanj: Preko spletne aplikacije http://www.enarocanje.si, 

najkasneje do 23. 10.2012 do 12.00 ure.  

Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj 

opredeljeni način ali bodo zastavljena po zgoraj 

določenem roku, naročnik ne bo odgovarjal.  

Rok za predložitev ponudbe: Ponudba mora prispeti v vložišče MONG, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, najkasneje do 26.10.2012 
do 12.00 ure.  

Odpiranje ponudb: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, dne 
26.10.2012 ob 13.00 uri, sejna soba, I. nad.. 

 

 

 

 

1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu: www.nova-gorica.si 
(rubrika »Javne objave; javni razpisi«) in obsega naslednje dokumente: 

 Povabilo k oddaji ponudbe 

 Ponudbena dokumentacija, merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti 

 priloga 1: Ovojnica; 

 priloga 2: Ponudba; 

 priloga 3: Popis del; 

 priloga 4: Vzorec pogodbe; 

 priloga 5: Izjava in pooblastilo ponudnika; 

 priloga 6: Soglasje in izjava podizvajalca; 

 priloga 7: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec; 

 priloga 8: Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku – vzorec. 
 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, 

popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila, dosegljiva na spletnem 

naslovu: http://www.enarocanje.si oz. www.nova-gorica.si. 

 

Ponudnik lahko vpogleda v projektno dokumentacijo PZI pri naročniku: Mestna občina 

Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, g. Oton Mozetič. 

 

2. PONUDNIK 

Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki nastopa v 

več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira 

vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo izločene iz 

postopka ocenjevanja. 

http://www.enarocanje.si/
http://www.enarocanje.si/
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Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Ob 

predložitvi skupne ponudbe mora biti naročniku predložena tudi partnerska pogodba, ki 

velja v primeru, ko je ta ponudba izbrana. Pogodba naj vsebuje navedbo 

poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko 

tudi plačila v imenu in za račun vseh ostalih partnerjev ter delež in vrsto del, ki jih 

opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za 

celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji neomejeno solidarno in 

vsak posebej v celoti.  

Obvezne sestavine pogodbe z naročnikom v primerih, ko ponudnik nastopa s 

podizvajalci, določa osmi odstavek 71. člena ZJN-2. Neposredna plačila 

podizvajalcem, kot jih opredeljuje šesti odstavek 71.člena ZJN-2, so obvezna. 

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 

pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. 

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 

naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Ob prejemu kopije 

pogodbe bo naročnik ravnal v skladu z devetim odstavkom 71. člena ZJN-2.  

Izbrani ponudnik mora na zahtevo naročnika od izbire in ves čas izvajanja javnega 

naročnia v osmih (8) dneh od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o: 

- njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb 

ter podatke o  

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

3. PONUDBA 

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki na priloženih obrazcih in v slovenskem 

jeziku. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali 

napisana z neizbrisljivo pisavo. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo 

biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene 

za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.  

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo zapre v eno ali več zunanjih ovojnic, ki jih označi, 

kot je navedeno v prilogi 1: Ovojnica. Zaželjeno je, da se obrazce in dokumente zloži v 

mapo po vrstem redu prilog, zaradi lažjega pregleda ponudbe.  

Stroške priprave in predložitve ponudbe nosi ponudnik. Rok veljavnosti ponudbe je 120 

dni od roka za oddajo ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ponudnik potrdi s podpisom 

priloge 2: Ponudba. 

Ponudnik lahko spremeni ali umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki mora prispeti v 

vložišče pred pretekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta 

vrnjena ponudniku. 
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Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, 

označeno in dostavljeno tako kot ponudba, sprememba ali umik pa ustrezno označena 

na ovojnici (priloga 1: Ovojnica). 

 

4. ZAHTEVANA ZAVAROVANJA 

1. Nepreklicna bančna garancija (ali garancija zavarovalnice), plačljiva na prvi poziv, 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti za 
dobo veljavnosti od sklenitve pogodbe do 30 dni po preteku roka za dokončno 
izvedbo del. Dokončna izvedba del pomeni datum veljavnosti sklenjene pogodbe. 
Predložena bančna garancija ne smo bistveno odstopati od vzorca iz Priloge 7: 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Ponudnik predloži izjavo banke (zavarovalnice), da bo v primeru izbrane ponudbe 

izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% 

pogodbene vrednosti. 

Ponudnik zagotovi bančno garancijo za dobro izvebo pogodbenih obveznosti 

najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. 

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga 

ali storitve in njihova količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi 

bančno garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost. 

 

2. Nepreklicna bančna garancija (ali garancija zavarovalnice), plačljiva na prvi poziv, 
za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki ne 
sme bistveno odstopati od vzorca iz Priloge 8: Bančna garancija za odpravo napak 
v garancijskem roku. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot garancijski rok, ki 
je določen v pogodbi. 

Ponudnik predloži izjavo banke (zavarovalnice), da bo ob zaključku pogodbe izdala 

bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene 

vrednosti po vzorcu iz Priloge 8. 

Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob prevzemu del. Brez predložene 

garancije primopredaja ni opravljena. Garancija mora pokrivati primere, ko  

izvajalec v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal 

možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje 

obveznosti. 

 

5. PRAVICA DO ZAHTEVKA ZA REVIZIJO 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega 

naročanja (Ur.l. RS št. 94/07-ZRPJN_UPB5 in 32/09 Odl.US) vloži vsaka oseba, ki 

ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji 

lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo 

navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega 
naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih 
naročil in zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po 
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odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev 
zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma 
priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.  

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo 
zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S 
kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. 
Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski 
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka 
vplačati določeno takso na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – 
izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov 
javnega naročanja. 

 

 

 

6. NAROČNIKOVI PRIDRŽKI 

Naročnik si pridržuje pravico oddati dodatna dela v višini do 30% pogodbene vrednosti, 

ki niso vključena v to naročilo in bodo zaradi nepredvidenih okoliščin postala potrebna 

za izvedbo tega naročila in dodatna dela, ki pomenijo ponovitev podobnih del kot so 

zajeta v tem naročilu, v skladu z določili 29. člena ZJN-2. Ta dodatna dela se 

obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna,  postavke, ki niso zajete v 

ponudbenem predračunu pa po cenah, ki morajo biti dokumentirane z ustreznimi 

analizami in potrjene s strani nadzornika.  

 

 

 

 

 

 Pripravil: 

 Oton Mozetič            

 

 

        Župan: 

        Matej ARČON 


