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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Gradnja 

"PROTIPOPLAVNEGA ZIDU MIREN-GRABEC – 2. in 3. faza"

Povabilo k oddaji ponudbe

Naročnik:

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

Predmet javnega naročila: Gradnja "PROTIPOPLAVNEGA ZIDU MIREN-
GRABEC – 2. in 3. faza"

Vrsta javnega naročila: Javno naročilo gradnje

Postopek: Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3)

Oznaka javnega naročila: 43015-18/2021

Datum: 21.7.2021
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 47. 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 ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila podajo ponudbo za gradnjo "PROTIPOPLAVNEGA ZIDU MIREN-GRABEC – 2. in 3. 
faza " (v nadaljevanju: gradnje).

Opis del:
Predmet tega javnega naročila je gradnja "PROTIPOPLAVNEGA ZIDU MIREN-GRABEC – 2. in 3. 
faza".

Opis del je natančneje razviden iz Projektne dokumentacije in Tehničnih specifikacij.

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 190 dni od sklenitve pogodbe (Začetek del 30 dni od sklenitve pogodbe - Uvedba 
izvajalca v delo, 160 dni od uvedbe v delo – gradnja (do sprejema in izročitve izvedenih del)). Po 
izdaji Potrdila o sprejemu in izročitvi izvedenih del je predviden garancijski rok (jamčevalni rok) za 
reklamacijo napak v trajanju 730 dni.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
 VZOREC POGODBE
 OBRAZCI
 SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA (+.xls datoteka) – ločena priloga
 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

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.
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Ponudnik sam nosi odgovornost, da pred oddajo ponudbe pridobi 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 seznani z razmerami na lokaciji izvedbe del.

Rok za oddajo ponudbe je najkasneje do 11. 08. 2021, do vključno 10:00 ure.

Ponudniki so dolžni svoje ponudbe 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. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatsko preko sistema e-JN, dne 11. 08. 2021, ob 11:00 uri.

S spoštovanjem,
Roman Kramer

direktor
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