
Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila izdelava Regionalnega prostorskega plana …. razvojne 
regije izpolniti naslednje POGOJE: 

 

Ponudniki, ki bodo oddali svoje ponudbe na javno naročilo morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

A. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, kar dokazuje s 
seznamom članov projektne skupine, ki bodo sodelovali s ponudnikom. V postopek priprave RPP je 
treba poleg prostorskega vključiti tudi socialni, ekonomski in okoljski vidik, zato ponudnik skladno z 
ZUreP-3 zagotovi sodelovanje interdisciplinarne skupine strokovnjakov za vsebine, ki jih pokriva 
RPP. glede na značilnosti RPP, njegovo merilo in s tem raven obravnave, ki je izrazito strateška in 
ne izvedbena, interdisciplinarnost zagotavlja s skupino sestavljeno iz arhitektov, krajinskih arhitektov, 
prostorskih načrtovalcev, geografov in komunikologov/sociologov/antropologov ali drugih, ki imajo 
izkušnje s komunikacijo z javnostjo. Glede na vsebino, obseg in obliko RPP naj se ta skupina po 
potrebi dopolni z osebo s področja gradbeništva, prometnega inženirstva, agrarne ekonomike, 
biologije, ekonomije (urbana ekonomika), gozdarstva, ekologije, geodezije in po potrebi ostalih. 
Ponudnik določi tudi odgovornega vodjo. 

B. Ponudnik mora predložiti vsaj tri (3) reference, ki niso starejše od 10 let (1. 1. 2012). Kot ustrezna 
referenca se šteje izdelava oziroma sodelovanje pri celoviti pripravi strateškega prostorskega akta 
na način kot določa ZUreP-3 (zlasti vključenost socialnega, ekonomskega, okoljskega in 
prostorskega vidika z namenom, da se podpre trajnostni razvoj) ali strokovni podlagi za strateški 
prostorski akt. Za referenco šteje število izvedenih strateških prostorskih aktov v regiji v zadnjih 10 
letih. 

Izpolnjevanje pogojev izkaže ponudnik z izpolnitvijo in podpisom priloge »Prijava«.  

V primeru skupne ponudbe se izpolnjevanje naročnikovih pogojev glede kadrovske sposobnosti 
ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj. 

 

 

MERILA za izbiro: 

 

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »ekonomsko najugodnejše ponudbe« z uporabo 
naslednjih meril:  

A. Kakovost v povezavi s predmetom javnega naročila (merila: navedba in opis izvedbe posameznih 
aktivnosti pri pripravi RPP, zagotavljanje interdisciplinarne skupine ter poznavanje razvojne regije - 
število izvedenih strateških prostorskih aktov v regiji v zadnjih 10 letih). 

B. Najnižja ponudbena cena 

 

Merilo Opis merila Število 
točk 

A. Kakovost v povezavi s predmetom javnega naročila  

Kratek opis celovitega prostorskega načrtovanja, kjer so 

vključeni socialni, ekonomski, okoljski in prostorski vidik z 
namenom, da se podpre trajnostni razvoj   

največ 30 

 navedba in opis izvedbe posameznih aktivnosti pri pripravi RPP  10 

 zagotavljanje interdisciplinarne projektne skupine glede na 
vsebine RPP 

10 

 poznavanje razvojne regije število izvedenih strateških 
prostorskih aktov v regiji v zadnjih 10 letih (> kot 3) 
  

10 

 Izpolnjuje v celoti 
Tričetrtinsko izpolnjuje 
Polovično izpolnjuje 
Četrtinsko izpolnjuje 

Ne izpolnjuje 

40 
30 
20 
10 
0 



B. Ponudbena cena 
Posamezna ponudbena cena bo ocenjevana kot relativno 
razmerje med najnižjo ponujeno ceno in dejansko ceno 
ponudnika na podlagi formule: 

C

Cm
T = 20  

Cm ..... najnižja ponujena cena 
C ........ cena posameznega ponudnika 
T ........ število točk 

največ 30 

SKUPAJ  največ 60 

 
 
Podmerilo: 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru enakega skupnega števila točk izbral ponudbo, ki bo imela 
najnižjo ponudbeno ceno.  
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov prejela enako skupno število točk po določenih merilih, bo 
naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo prejel največ točk pri merilu ponudbena cena v EUR 
brez DDV. 
 
Ponudba, ki ne bo zbrala minimalno 20 točk pri merilu kakovosti, bo izločena.  
 
 
 
 
Strokovna komisija za pregled: 
- izpolni naročnik 
- 
- 


