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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO 
NAROČILO:

Izvedba projekta »Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; 
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov 
rečnega in obrežnega pasu reke Drave - zaDravo« po 

pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga)

Povabilo k oddaji prijave

Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000 Celje

Predmet javnega naročila:

Izvedba projekta »Drava – Natura 2000, reka za 
prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov rečnega in obrežnega pasu reke 
Drave - zaDravo« po pogodbenih določilih FIDIC 
(rdeča knjiga)

Vrsta javnega naročila: Javno naročilo gradenj

Postopek: Omejeni postopek (41. člen ZJN-3) – 1. faza: 
priznanje sposobnosti

Oznaka javnega naročila: 43027-10/2021

Datum: 11. 10. 2021
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POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) 
naročnik DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v 
nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane kandidate, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila podajo prijavo za 1. fazo: priznanje sposobnosti za Izvedba projekta 
»Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in 
obrežnega pasu reke Drave - zaDravo«  po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga).

Opis del:
Izvedba projekta »Drava – Natura 2000, reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov rečnega in obrežnega pasu reke Drave - zaDravo«  po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča 
knjiga).

Splošni opis predmeta del je razviden iz Poglavja 2 – Obrazec pogodbe, splošni in posebni pogoji pogodbe 
in Poglavja 3 – Tehnične specifikacije.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok izvajanja del:
Izvajalec bo pričel z deli takoj po uvedbi v delo. Skrajni rok za izvedbo vseh del je do 31.01.2023.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:

 POVABILO K ODDAJI PRIJAVE
 POGLAVJE 1 - NAVODILA KANDIDATOM ZA IZDELAVO PRIJAVE
 POGLAVJE 2 - OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POGODBE
 POGLAVJE 3 – SPECIFIKACIJA NAROČILA
 POGLAVJE 4 - OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
 ESPD

Prijavna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila. Z oddajo prijave se kandidat strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije 
v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zainteresirani kandidati sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave. Naročnik v 
nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede 
na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro.

Rok za oddajo prijave je objavljen na Portalu javnih naročil.

Zainteresirani kandidati so dolžni svoje prijave elektronsko oddati preko sistema e-JN 
(http://www.ejn.gov.si), in sicer preko naslova navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu 
javnih naročil.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in okoljske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.2
»Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«, specifični cilj »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih 
vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst«.



Stran 3 od 3

Prispevek Skupnosti znaša 80 %.
Lastna udeležba RS znaša 20 %.

S spoštovanjem,

Roman Kramer
Direktor
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