Spoštovani gospod/gospa,
Naročnik, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, (v nadaljevanju: naročnik), na
podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3)
vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo
ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Skladno s (1) in (2) odstavkom 33. člena ZJN-3 (priložnostno skupno javno naročanje) OBČINA PIVKA,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, pooblašča naročnika OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, za izvedbo in odločanje v postopku tega javnega naročila. OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska
cesta 4, 6230 Postojna, bo kot naročnik pooblaščenec to javno naročilo izvedla v svojem imenu za svoj
račun ter v imenu in za račun naročnika OBČINA PIVKA, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo sestavljajo naslednji dokumenti:
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NAVODILA IN POGOJI
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/TEHNIČNA DOKUMENTACIJA/PROJEKTNA NALOGA
POGODBA
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN
označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb
finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je to potrebno.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka

Datumi

Rok za postavitev vprašanj

do 28. 01. 2020 do 10:00

Rok za predložitev ponudb

do 04. 02. 2020 do 10:00

Odpiranje ponudb

04. 02. 2020 do 10:01

S spoštovanjem,
Igor Marentič
ŽUPAN
Andrej Berginc
podžupan
Po pooblastilu župana št. 03213/2018 - 4
z dne 04.12.2018

9. Enake obveznosti veljavo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi.

IV.

POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
1. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega
naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 28. 01. 2020 do 10.00 ure zastaviti vprašanje
na Portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/
2. Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bodo ponudnikom
posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb,
pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

V.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROČILA
1. Naročnik si pridržuje pravico samoiniciativno spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z
oddajo javnega naročila ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega
ponudnika.
2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil.
3. Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za
predložitev ponudb, o tem pa mora obvestiti bodoče ponudnike, na enak način kot je bilo
objavljeno javno naročilo, in z dopolnilom dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
4. V tem primeru se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma, prenesejo na
novi datum.

VI.

VELJAVNOST PONUDBE
1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) dni od roka za prejem ponudb, ki je določen
v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.
2. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa
pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo
rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v
pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, toda s tem je njegova ponudba izločena.

VII.

FINANČNA ZAVAROVANJA
1. Izbrani ponudnik bo moral v roku petnajstih (15) delovnih dni po podpisu pogodbe dostaviti
Garancijo za dobro izvedbo na podlagi obrazca Garancija za dobro izvedbo ali na drugem
obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% ponudbene vrednosti v
EUR z DDV. Garancija je lahko izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice in ne sme po
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X.

OBVEZNOSTI PONUDNIKA
1. Pred začetkom del je gospodarski subjekt oziroma izvajalec dolžan zapisniško in slikovno npr. s
kamero ugotoviti ter dokumentirati obstoječe stanje objekta, kjer se bodo dela izvajala.
Gospodarski subjekt oziroma izvajalec je dolžan odpraviti vse nastale poškodbe na objektu, ki bi
nastale ob izvajanju del. Izvajalec je dolžan vso dokumentacijo obstoječega stanja predložiti
naročniku pred pričetkom del.
2. Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne
dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi
posredovati.

XI.

PREDLOŽITEV PONUDBE
1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.
2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,
v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN,
se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
3. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb,
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži
identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in
izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z
oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika
umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 04. 02. 2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
5. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu
e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
6. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
7. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=15390
XII.

ODPIRANJE PONUDB
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1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 04. 02. 2020 in
se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek »Predračun«.

XIII.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega
javnega naročila, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka na
dodano vrednost.
2. Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb ugotovila, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
a. ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in
b. ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75.
člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila skladno z
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
3. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda
javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do
izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega,
delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta.

XIV.

NEOBIČAJNO NIZKA CENA
1. Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila, bo preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške
v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe
za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20
odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne
ponudbe. Če bo naročnik v postopku javnega naročanja preveril dopustnost vseh ponudb, bo v
skladu s prejšnjim stavkom preveril, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.
2. Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne
podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
3. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:
a. ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;
b. izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga,
izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;
c. izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;
d. izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
e. izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev;
f. možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.
4. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če
predložena dokazila ne bodo zadostno pojasnila nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri
čemer se upoštevajo elementi iz 3. točke.
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POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost
Zap.št.

3

Pogoj
Da je ponudnik v zadnjih 5-ih letih že izvedel najmanj 2 (dva) projekta izvedbe
GOI del nizke gradnje od tega najmanj

en (1) projekt vrednost najmanj 200.000,00 EUR brez DDV in

en (1) projekt vrednost najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce,
morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla izvesti dela, za katera
izkazujejo sposobnost.
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Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga
gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro
opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika.
zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika
oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki
oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%

