
 

 

Številka: 371-124/2011-15  
Datum: 1.8.2012  
 

 
Povabilo k oddaji PONUDBE 

za izdelavo projektne dokumentacije PZI UREDITVE LOKALNE CESTE LC 284321 
Dornberk-Renče 

 
Splošno: 
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica poziva usposobljene projektante k oddaji 
ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PZI UREDITVE LOKALNE CESTE LC 
284321 Dornberk-Renče. 
 

 Predmet izdelave je definiran s projektno nalogo, ki je sestavni del dokumentacije.  
 
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 in davek na dodano vrednost.  

- Obseg del je razviden iz projektne naloge; 

-  Ponudba mora biti veljavna en mesec od datuma, predvidenega za oddajo.  

- Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in 
standarde.  

 
Ponudba naj vsebuje:  

- rok za izvedbo del (ta je predviden s projektno nalogo);  

- cena mora biti specificirana v skladu s projektno nalogo;  

- potrjene reference enakovrednih izvedenih del (projektiranje –rekonstrukcije in 

novogradnja za ceste v zadnjih petih letih);  

- s strani ponudnika potrjena projektna naloga (priloga 1) 

- izjava pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 2): 

- izjava finančna zavarovanja (priloga 3)    

- bianco menico in menično izjavo za izpolnitev kot garancijo za resnost ponudbe in 

sicer v višini 3 % ponudbenega zneska z veljavnostjo 1 dan več od veljavnosti 

ponudbe (ponudniku,  ki bo podal neresnične ali zavajajoče podatke se unovči 

menica); 

 

Opremljenost ponudbe in rok za oddajo 

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženo etiketo. 
Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) 
določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Glavna 
pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.  



 

Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo 

ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za 

naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ-SPREMEMBA 

PONUDBE« 

 

Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 9.08.2012 do 13.00 ure.  

 

Za vse dodatne informacije potrebne za izdelavo ponudbe in ogled ostale 
dokumentacije smo vam na voljo v projektni pisarni MONG, Darja Anzeljc, I. 
nadstropje št. 22, tel 05 3350132 ali pisno na elektronski naslov 
darja.anzeljc@nova-gorica.si .  

 
 
PRIPRAVILA: 
Darja Anzeljc                                                                      Andreja Trojar Lapanja 
Višji svetovalec za investicije                                      VODJA PROJEKTNE PISARNE 
 
 
 
PRILOGE 

- projektna naloga (Priloga 1) 
- izjava pogoji za ugotavljanje sposobnosti in načini dokazovanja (priloga 2): 

- izjava finančna zavarovanja (priloga 3)        

- etiketa za naslavljanje ponudb (priloga 4) 

 

 


