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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO 

NAROČILO: 
 

 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in 
nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne 

varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave« 
 

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: 

Storitve inženirja po pogodbenih določilih 
FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v 
sklopu operacije »Zagotovitev poplavne 
varnosti porečja Drave – Območje Ptujske 
Drave« 

Vrsta javnega naročila: Javno naročilo storitev 

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

Oznaka javnega naročila: 43019-29/2021 

Datum: 08. 07. 2021 
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 40. 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 
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu 
operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave«  (v 
nadaljevanju: storitve). 
 
Opis del: 
Predmet tega javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela 
knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja 
Drave – Območje Ptujske Drave«. 
 
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Dodatku A, ki je sestavni del FIDIC 
pogodbe.  
 
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za 
celotno javno naročilo. 
 
Variantne ponudbe niso dopustne. 
 
Rok izvajanja storitev: 
Izvajalec se obvezuje z deli pričeti takoj po sklenitvi pogodbe. Rok za izvedbo vseh 
pogodbenih  obveznosti je 27 mesecev oz. 1 mesec po izdaji zadnjega potrdila o izvedbi 
del izvajalcu gradnje, če ta nastopi prej. Izvajanje gradbenih del se bo predvidoma pričelo 
v letu 2021. 
 
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti: 
 

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 POGLAVJE 1 - NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 POGLAVJE 2 - OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POGODBE IN 
DODATKI A, B IN C 

 POGLAVJE 3 – OPIS PROJEKTA  

 POGLAVJE 4 - OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 

 ESPD 
 

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. 
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Rok za oddajo ponudbe je objavljen na Portalu javnih naročil. 
 
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 javno. Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-JN. 
 
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 2014-20120, prednostne osi 5 »Spodbujanje 
prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, 
prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, 
vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, specifični cilj »Nižja poplavna ogroženost 
na območjih pomembnega vpliva poplav«. 
 
Prispevek Skupnosti znaša 80 %. 
Lastna udeležba RS znaša 20 %. 
 
 
 


