
področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter 
določila v primeru izstopa ponudnika. 
 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene 
vodilni ponudnik. 
 
Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo, njenih sprememb in dopolnitev 
ter morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim naročilom. 
 
Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam. 
 

Kontaktna oseba naročnika Gašper Koprivnikar 

tel.:  051 360 257 

e-naslov: gasper.koprivnikar@velenje.si  

 

Mira Kokot 

tel.:  031 650 377  

e-naslov: mira.kokot@kp-velenje.si 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). Operacija se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2007-2013 v letih 2010 – 2013 iz ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. 
 
Razmerje med sredstvi na postavkah nepovratnih sredstev programa razvoja podeželja 
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada ra razvoj podeželja (EKSRP), ukrep 322 – Obnova in 
razvoj vasi, in sredstvi na postavkah lastnega sofinanciranja je 60:40. 
 

 
1 PREDLOŽITEV PONUDBE 

 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 31. 1. 2014, najkasneje do 
vključno 9.00 ure po lokalnem času. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:  
 
MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje, dostaviti v sprejemno pisarno, soba št.10.  
 
Na ovojnici mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ - PONUDBA« in številka javnega naročila z navedbo 
predmeta javnega naročila »Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - 
Hrastovec«. Na ovojnici mora biti označen tudi polni naslov pošiljatelja (skladno s priloženim 
obrazcem ). 
 
Če predloži ponudnik ponudbo v več ovojnicah, morajo biti le-te označene po zaporedju in navedeno 
njihovo število. 
 
Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za prejem 
ponudb, o tem pa mora obvestiti morebitne ponudnike, na enak način kot je bilo objavljeno javno 
naročilo in z dopolnilom razpisne dokumentacije. 
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V tem primeru se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma, prenesejo na novi 
datum. 
 
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja in 
neodprte vrnila ponudnikom. 
Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe. 
 

 
2 ODPIRANJE PONUDB 

 
Odpiranje ponudb je javno in bo dne 31. 1. 2014 ob 11.00 uri v prostorih Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje – v sejni sobi UKD 505/V . 
 
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, ki je imenovana s strani naročnika, ne glede na to, ali 
so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred 
začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem 
odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila imajo pravico dajati pripombe v postopku 
odpiranja ponudb. 
 
Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila naslednje podatke iz vsake ponudbe: naziv 
ponudnika, spremembe ponudb in umike, končne ponudbene cene posameznih ponudnikov.  
 
O odpiranju ponudb bo strokovna komisija vodila zapisnik. En izvod zapisnika prejmejo navzoči 
predstavniki takoj po odpiranju, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju niso bili prisotni, pa bo zapisnik 
posredovan po pošti najkasneje v 3 (treh) dneh po končanem postopku odpiranja ponudb.  
 
 
 
        


