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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: 75 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.  


