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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

 

Projektiranje in gradnja projekta 
»PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA 

GRADAŠČICE – ETAPA 1A« 
 

 
 

Naročnik: 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Hajdrihova ulica 28c 
1000 Ljubljana 
 

Predmet javnega naročila: 

 
Projektiranje in gradnja projekta 
»PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA 
GRADAŠČICE – ETAPA 1A« 
 

Vrsta javnega naročila: 
 
Javno naročilo gradnje 
 

Postopek: 
 
Odprti postopek (40. člen ZJN-3) 
 

Oznaka javnega naročila: 
 
43016-5/2020 
 

Datum: 
 
14. 8. 2020 
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju 
ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila podajo ponudbo za javno naročilo gradenj Projektiranje in gradnja projekta 
»PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«. 
 
Opis del: 
Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 
1A« vključuje projektiranje in izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih: 
- ureditev Malega grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico za zagotavljanje 
pretočnosti za visoke vode (Q100) z vsemi pripadajočimi ureditvami. Dolžina ureditve je ca 
6.000 m, 
- Izvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje z vtokom in zaporničnim objektom za odvod 
dela visokovodnega vala. Dolžina razbremenilnika 6a je ca 1.500 m, 
- Ureditve struge Horjulščice in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju 
Kozarij (Žuleva vas) zahodno od AC A2 (zahodna obvoznica). 
- vse potrebne spremljajoče ureditve: krajinske ureditve ob vodotokih, rekultivacija območij, 
rušitve objektov, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture. 
Opis del je natančneje razviden iz Zahtev naročnika in Projektne dokumentacije. 
 
Predmetna investicija je uvrščena na seznam pomembnih investicij, za katere se uporabljajo določila 
Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po 
epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 - IZOOPIZG). 
 
Izdelana projektna dokumentacija naročnika je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila. Projektna dokumentacija je v celoti ponudnikom dostopna na spletni strani naročnika: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/. 
 
V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del kot jih opredeljuje dokumentacija v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
OPOMBA: V kolikor prihaja do nasprotji med objavljeno projektno dokumentacijo in »Zahteve 
naročnika«, so merodajna določila in zahteve iz dokumenta »Zahteve naročnika«. 
 
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno 
naročilo. 
 
Variantne ponudbe niso dopustne. 
 
Rok izvedbe: 
Rok izvedbe je 1.698 dni od podpisa pogodbe (28 dni – uvedba v delo (Datum začetka), 940 dni 
projektiranje in gradnja (do izdaje Potrdila o prevzemu), 730 dni – rok za reklamacijo napak (do izdaje 
Potrdila o izvedbi). 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da rok izvedbe del podaljša, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi daljših 
postopkov pridobivanja pravice graditi na celotnem območju gradnje ali postopkov pridobivanja delnih 
gradbenih dovoljenj, ki bi trajali dlje kot predvideno ali zaradi večjega obsega arheoloških izkopavanj 
kot je v fazi objave javnega naročila mogoče predvideti. Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje 
izvajalcu pravice do dodatnega plačila. 
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Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti: 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 
3. OBRAZCI 
4. VZOREC POGODBE 
5. ZAHTEVE NAROČNIKA 
6. PONUDBENI PREDRAČUN 
7. INFORMATIVNI POPIS DEL  
8. ESPD 
9. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (projektna dokumentacija je v celoti ponudnikom dostopna 

na spletni strani naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-
vode/javne-objave/) 

10. Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje 
ponudb e-JN: PONUDNIKI – povezava do dokumenta: Navodila za uporabo 

11. Navodila za uporabo portala eRevizija: PONUDNIKI in NAROČNIKI – povezava do dokumenta: 
Navodila za uporabo_eRevizija 

 
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz 
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Ponudniki sami nosijo stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 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 ponudnika. 
 
Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila proučijo z ustrezno skrbnostjo, vključno z morebitnimi pojasnili, dopolnitvami in 
spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih naročnik objavi pred 
rokom za oddajo ponudb. 
 
Ponudnik sam nosi odgovornost, da pred oddajo ponudbe pridobiti morebitne ostale podatke, ki se 
nanašajo na izvedbo predmetnega javnega naročila, ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali 
ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznaniti z razmerami na lokaciji izvedbe del. 
 
Rok za oddajo ponudbe je najkasneje do 14. 9. 2020, do vključno 10:00 ure. 
 
Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/), in sicer 
preko naslova, navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.  
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 9. 2020, z 
začetkom ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.  
 
Natančnejša navodila glede oddaje ponudbe so navedena v dokumentu NAVODILA ZA IZDELAVO 
PONUDBE. 
 
  

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/javne-objave/
https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf
https://www.portalerevizija.si/assets/documents/Navodila_za_uporabo_portala_eRevizija.pdf
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 
tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno 
s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna 
ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«. 
 
Prispevek Skupnosti znaša 85 %. 
Lastna udeležba RS znaša 15 %. 
 
S spoštovanjem, 
 

Roman Kramer, 
 v. d. direktorja 

 


