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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do 
faze DGD za investicijski projekt: »Zagotovitev poplavne varnosti v 

Spodnji Savinjski dolini«

Naročnik:

  
  REPUBLIKA SLOVENIJA

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

Predmet javnega naročila:

Izdelava projektne, prostorske in  investicijske 
dokumentacije do faze DGD za investicijski 
projekt: »Zagotovitev poplavne varnosti v 
Spodnji Savinjski dolini«

Vsebina javnega naroči la je podrobneje 
opredeljena v predmetni dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila.

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).

Vrsta javnega naročila:      Javno naročilo storitev

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

  Rok izvajanja storitev: 24 mesecev

  Delitev javnega naročila na sklope:
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. 
Ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno 
javno naročilo.

  Variantne ponudbe: Ne.

Oznaka javnega naročila: 43006-4/2021

Datum: 5. 11. 2021



2

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, 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 storitev Izdelava projektne, prostorske in investicijske 
dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt: »Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji 
Savinjski dolini« (v nadaljevanju: storitve).

Opis predmeta javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze 
DGD za investicijski projekt: »Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini«.

Projektna, prostorska in investicijska dokumentacija, ki je predmet tega naročila, mora biti izdelana z 
upoštevanjem vseh veljavnih predpisov in pravil stroke glede na namen, specifiko, vrsto in druge 
značilnosti projekta ter z upoštevanjem vseh zahtev naročnika, ki so podrobneje določene v 
predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi št. 43006-4/2021 z dne 26. 10. 
2021.

Rok izvajanja storitev: 
Rok za izvedbo vseh storitev, ki so predmet naročila, je 24 mesecev od podpisa pogodbe.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:
• POVABILO K ODDAJI PONUDBE
• NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
• OBRAZCI
• PONUDBENI PREDRAČUN
• VZOREC POGODBE
• PROJEKTNA NALOGA
• ESPD
• Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje 
ponudb e-JN: PONUDNIKI – povezava do dokumenta: Navodila za uporabo e-JN

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.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 9. 12. 2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 12. 2021 in se bo
začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Natančnejša navodila glede oddaje ponudbe so navedena v dokumentu NAVODILA PONUDNIKOM 
ZA IZDELAVO PONUDBE.

Roman Kramer,
       direktor
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