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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

 
Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje 

 
 

Naročnik: 

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

Predmet javnega naročila: 
Celovita hidrološko-hidravlična študija na 
porečju Savinje 

Vrsta javnega naročila: 
 
Javno naročilo storitev 
 

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

Oznaka javnega naročila: 
 
43003-2/2020 
 

Datum: 
 
12. 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 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila podajo ponudbo za storitev Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje 
(v nadaljevanju: storitve). 
 
Opis del: 
Predmet javnega naročila je Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje. V sklopu naloge 
se bodo izdelale strokovne podlage za oceno poplavne nevarnosti in ogroženosti  na dveh porečjih. 
Naloga izvajalca je izdelati vsebine, ki so skladne s cilji Poplavne direktive in v skladu z Uredbo o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20).  
 
Cilj naloge je določitev območij poplavljanja za dopolnitev opozorilne karte poplav (območja zelo redkih 
poplav) na izbranih porečjih z uporabo poenostavljene hidrološko-hidravlične metode in razpoložljivih 
podatkov ter določitev in razvrstitev poplavno ogroženih območij na ravni porečij. 
 
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno 
naročilo. 
 
Variantne ponudbe niso dopustne. 
 
Rok izvajanja storitev: 
Rok za izvedbo vseh storitev, ki so predmet javnega naročila, je sedemsto dvajset (720) dni od podpisa 
pogodbe. 
 
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti: 

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 OBRAZCI in VZOREC POGODBE 
 PROJEKTNA NALOGA S PRILOGAMI 
 Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje 

ponudb e-JN: PONUDNIKI – povezava do dokumenta: Navodila za uporabo 
 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. 
 
Rok za oddajo ponudbe (elektronskega dela in dela, ki se dostavlja ločeno) je najkasneje do 24. 
8. 2020 do 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.  
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Dele ponudbe, ki se dostavljajo ločeno so ponudniki dolžni dostaviti na naslov naročnika. Ponudbe 
morajo do roka za oddajo prispeti v vložišče naročnika na naslovu Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. 
 
Odpiranje ponudb bo javno, dne 24. 8. 2020 ob 11:00 uri. Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu e-
JN. 
 
 
S spoštovanjem, 
 

Roman Kramer 
                         v. d. direktorja 
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