
 

 

Številka: 350-38/2008- 25 
Datum:   4.11.2011 
 
 
 
ZADEVA: Izdelava geodetskih načrtov merila 1:5000 za del območja Mestne občine 
Nova Gorica (listi B2338, B2348 in B2208) 
 
 
 
Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor, poziva usposobljene izvajalce 
k oddaji ponudbe za izdelavo geodetskih načrtov B2338, B2348 in B2208 v merilu 1:5000 
za namene prostorskega načrtovanja.  

Geodetski načrti so nadgradnje obstoječih temeljnih topografskih kart (TTN5) v rastrski 
obliki oz. digitalnih topografskih kart (DTK5) in so izdelani na osnovi izdelkov cikličnega 
aerosnemanja, izvedenega v letu 2011 (CAS2011).  

 
 
Predmet ponudbe:  

- izdelava geodetskih načrtov merila 1:5000, listi B2338, B2348, B2208; 
- vsebina geodetskih načrtov obsega: 
zajem topografskih slojev (stavbe, visoki objekti, ceste, kolovozi, cestišče, železniške 
proge, žičnice, zemljišča v posebni rabi, vodne površine, vodotoki, pojavi na vodah, 
elektrovodi (nadzemni elektrovodi visoke in srednje napetosti), vegetacija (gozd, trajni 
nasadi, neplodno, ipd.), plastnice, karakteristične linije, višinske točke); 
- izdelava certifikata geodetskega načrta; 
- izdelava tehničnega poročila 
- izmenjevalni format projektnega dokumenta je MXD (ArcGIS) 
- izmenjevalni format posameznih vektorskih slojev je SHP in DWG 
- topografski sloji geodetskega načrta 1:5000 prikazani v izmenjevalnem formatu 
TIFF ter v tiskani obliki 

 
 
Popis del: 

- Morebitni terenski pregled in domeritve 
- Uskladitev položajne natančnosti DKN in geodetskega načrta 
- Dodajanje atributnih podatkov iz obstoječih podatkov GJI v lasti občine 
- Uporaba podatkov privzetih iz drugih virov 

 
 
Ponudba mora vsebovati:  

- cena izdelave lista geodetskega načrta (DDV naj bo prikazan posebej) 

      mora biti fiksna do izvedbe del, 

- dokazilo o usposobljenosti in navedba strokovnih sodelavcev, 

- izjavo o referencah za podobna dela in navedbo oseb, ki to izjavo oziroma  
      referenco lahko potrdijo,  
- terminski plan ponudnika v okviru zgoraj navedenega roka.  

 
 
 
 



 

 
Merilo za izbiro: najnižja cena, reference 
 
Rok za izvedbo: 90 dni od podpisa pogodbe 
 
Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 18.11.2011 do 12. ure na naslov: 
Mestna občina Nova Gorca, Oddelek za okolje in prostor, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica s pripisom: »Ponudba za izdelavo geodetskih načrtov «  
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:  

n.likar@nova-gorica.si in na telefonski številki 05 33 50 144. 
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Svetovalka za strateške 
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