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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. 
 

Oddaja ponudbe poteka v dveh fazah in sicer: 
1. Oddaja ponudbe preko sistema e-JN  

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do srede, 17.04.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se 
šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 
2. Oddaja finančnega zavarovanja za resnost ponudbe 

Ponudnik, mora na naslov naročnika, do roka za oddajo ponudb, v zaprti ovojnici dostaviti 
zavarovanje za resnost ponudbe.  

Menična izjava, izpolnjena skladno z navodili, kateri mora biti priložena tudi originalna menica, 

mora prispeti na naslov naročnika Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
najkasneje do srede, 17.04.2019 do 9.00 ure.  

 
Če zavarovanje za resnost ponudbe ne bo prispelo do roka za predložitev ponudb, bo ponudba 

takšnega ponudnika zavrnjena. 

 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen »Obrazec št. 18 - 

Predračun/rekapitulacija« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec 
(priloga) »Popis del« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.  

V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu št. 18 - Predračun/rekapitulacija - naloženim v razdelek 
»Predračun«, in »Popisom del« - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki 

v popisu del, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.  

Vse ostale dokumente razpisne dokumentacije ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. 
 

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.  
 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 

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_podrobno.xhtml?zadevaId=8205 

 

MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN v sredo, 17.04.2019 in 
se bo začelo ob do 9.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

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«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, 

imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju 

ponudb«. 
 

PONUDNIK:  

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

razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.  
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 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8205
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