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Spoštovani, 
 
naročnik, MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, SI-3320 Velenje, (v nadaljevanju: naročnik), na 
podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 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. 
 
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 21. 11. 2019 do 10:00 

Rok za predložitev ponudb do 28. 11. 2019 do 10:00 

Odpiranje ponudb 28. 11. 2019 ob 10:15 

 
 
Predmetno operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014-2020«, 6. prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, tematskega 
cilja  »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostne naložbe 6. 3. 
»Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč 
(vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje 
ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifični cilj 1. »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.  
 
S spoštovanjem, 
 

Bojan Kontič, župan 
po pooblastilu št. 080-04-0001/2019 z 
dne 23. 4. 2019 
Peter Dermol, podžupan 
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obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno 
naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 
- Izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa 

oziroma situacije podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki jo je predhodno 

potrdil. 

7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča. 
 

8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od 
plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, 
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom 
javnega naročila. 

 
9. Enake obveznosti veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v 

podizvajalski verigi. 
 

 
V. OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA 

 
1. Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb docela 

ogledajo lokacijo, mikrolokacijo prostorov in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter 
organizacijo. Ogled je možen po predhodnem dogovoru, in se lahko opravi najkasneje do 19. 11. 
2019.  Kontaktna oseba je Andrej Cankar, andrej.cankar@velenje.si oziroma 03 8961 634. Naročnik 
ne bo priznaval dodatnih storitev v fazi izvedbe, kot tudi ne storitev, ki bi bile vezane na nepoznavanje 
lokacije ter stanja na terenu. 
 

 
 

VI. 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 21. 11. 2019 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 prejem ponudb, 
pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Pojasnila in spremembe 
predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.  

 
 

VII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA 
NAROČILA 

 
 

1. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila samoiniciativno 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. 
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XIII. 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 28. 11. 2019 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_podrobno.
xhtml?zadevaId=12642  
 

8. V primeru, da naročnik prejme ponudbo pisno, po navadni pošti oziroma na kakšen drug način, 
bo takšno ponudbo neodprto vrnil pošiljatelju in takšne ponudbe v postopku javnega naročila 
ne bo upošteval. 
 
 

 
XIV. ODPIRANJE PONUDB 

 
 

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 11. 2019 in 
se bo začelo ob 10:15 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«.  
 
 
 

XV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE  
 


