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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 

NAROČNIK: 

Občina Bohinj, Triglavska cesta, 4264 Bohinjska Bistrica 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  

Predmet javnega naročila je izgradnja brvi za kolesarje in pešce (z dostopnim mostovžem) čez Savo 

Bohinjko na Rju med naseljema Kamnje in Polje. Brv bo omogočila priključek na obstoječo kolesarsko 
pot na levem bregu Save.  

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila se nahaja v nadaljevanju razpisne dokumentacije v 
poglavju Tehnične specifikacije in prilogi PZI. 

 

Izbrani izvajalec bo moral izvesti predmet javnega naročila skladno s to razpisno dokumentacijo in 
njenimi prilogami, v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi ter veljavno zakonodajo v času 

izvajanja. 
 

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.  

Ponudba mora biti za celotno javno naročilo. 
Variantne ponudbe niso dopustne.  

 

PREDVIDENI ROKI IZVEDBE RAZPISANIH DEL:  

Predvideni roki izvedbe del so naslednji: 
 

Pričetek del: 5 dni po podpisu pogodbe - predvidoma 20.04.2018 

Zaključek vseh del: 60 koledarskih dni po pričetku 

 

NAČIN, MESTO IN ROK ODDAJE PONUDBE:  

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo pravočasno, to je najkasneje do srede, 04.04.2018 do 
9.00 ure prispele v tajništvo na naslov naročnika: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska 

Bistrica. 
 

Prepozno predložene ponudbe bodo naročnikom neodprte vrnjene po končanem odpiranju ponudb. 

 
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku na katerem mora biti nalepljena izpolnjena »ovojnica«, 

ki je priloga razpisne dokumentacije. Ovojnica je opremljena z jasno oznako in napisom »PONUDBA 
– NE ODPIRAJ«, z navedbo številke objave in navedbo predmeta javnega naročila »IZGRADNJA 

MOSTU NA RJU«. Navodila za izpolnitev so napisana v prilogi »ovojnica«. V kolikor vsak izvod 

ponudbe obsega več ovitkov, morajo le ti biti oštevilčeni. Na vseh ovitkih mora biti nalepljena 
ovojnica, ki je priloga razpisne dokumentacije.  

 

MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: 

Javno odpiranje ponudb bo v srede, 04.04.2018 ob 09.30 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek 
odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti 

se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni 
brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik. 

 

PONUDNIK:  

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim naročilom ter to 

razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.  



 

 Stran | 4  

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega 
naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje zahtevane pogoje 

za priznanje sposobnosti iz 75. in 76. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v 

nadaljevanju ZJN-3).  
 

Ponudnik lahko nastopa kot samostojni ponudnik ali skupaj s podizvajalci, vendar mora v »Obrazcu št. 
1« navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in navesti katera dela bo opravljal 

podizvajalec ter v kakšni vrednosti. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo 

naročila, ne glede na število podizvajalcev s katerimi bo sodeloval.  
 

Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo pripravljeno v skladu z navodili 
razpisne dokumentacije. V tem primeru ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

 
Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot 

ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik 

nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik take ponudbe izločil. 
 

VRSTA POSTOPKA: 

V skladu s 47. členom ZJN-3 se za oddajo predmetnega javnega naročila uporabi postopek oddaje 

naročila male vrednosti.  

 
Naročnik si v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico uporabe konkurenčnega postopka s pogajanji  

na podlagi 44. člena (če ponudbe niso skladne z dokumentacijo, so prispele prepozno, so neobičajno 
nizke, ponudniki niso ustrezno usposobljeni ali če cena presega naročnikova zagotovljena sredstva) ali 

postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 46. člena ZJN-3 (če ni oddana nobena 
ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, pod 

pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo). 

 
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse 

ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali 
neposredno škodo, ki bi nastala ponudnikom z zavrnitvijo ponudbe. 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA 

Javno naročilo je v skladu z 52. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil, razpisna 

dokumentacija pa je dosegljiva na spletnih straneh Občine Bohinj na naslovu 
http://www.obcina.bohinj.si. 

 

Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila 

zahteva posredovana pravočasno. Rok za postavitev vprašanj je 29.03.2018 do 9. ure. 
 

V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb se podaljša tudi rok za oddajo vprašanj. Vprašanja 
naročnik sprejema zgolj preko Portala javnih naročil.  

Naročnik si pridružuje pravico, da razpisno dokumentacijo dopolni ali spremeni. V tem primeru bo 

naročnik ustrezno podaljšal rok za oddajo, če bo to potrebno. 
 

              Župan Občine Bohinj 
       Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 

 

http://www.obcina.bohinj.si/

