
 

 

 

Povabilo k oddaji ponudbe 
Evidenčna številka 
dokumenta: 

414-27/2019 

Evidenčna oznaka 
javnega naročila: 

JN005781/2018-B01 – Sklop 3/13 
 

Naziv predmeta 
javnega naročila: 

Prenova praznega stanovanja št. 9 na naslovu Pod gabri 21 v Celju 

NUTS:  SI014 Savinjska statistična regija 
 

Vrsta postopka: 
 

48. člen, 7. odstavek, točka b) in c) – okvirni sporazum s ponovnim 
odpiranjem konkurence. 

Datum objave 
javnega naročila: 

22. 10. 2019 

Rok za prejem 
ponudb: 

5. 11. 2019 ob 10.00 

Datum odpiranja 
ponudb: 

5. 11. 2019 ob 10.05 

Specifikacija 
naročila:  

Ponudniki ponudbe pripravite na podlagi razpisne dokumentacije za  
JN005781/2018-B01 – Sklop 3/13. 
 

Dodatne zahteve: 
 

Zeleno javno naročanje: Izpolnjene morajo biti zahteve, navedene v 
Splošnih pogojih izvedbe naročil za Sklop 2, sklop 3 in sklop 4. 
 
Druge zahteve: Glede nabave gradbenih in drugih proizvodov, naprav in 
opreme morajo biti upoštevane zahteve, navedene v Splošnih pogojih 
izvedbe naročil za Sklop 2, sklop 3 in sklop 4. 
 

Razpisna 
dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na http://www.nepremicnine-
celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/ 
 

Priprava ponudbe: Ponudnik izpolnjuje samo Popis del s predizmerami v excel datoteki: 
- izpolnijo se podatki o ponudniku in ponudbi; 
- za vsako postavko je potrebno vpisati enotne cene, izpolnjen pa 

mora biti tudi zadnji stolpec (količina x enotna cena); 
- ko ponudnik za posamezno postavko poda ceno 0 EUR ali v 

postavko ničesar ne zapiše, jo pusti prazno, naročnik upošteva in 
smatra, da je vrednost del ponudnik upošteval v drugih postavkah;  

- ponudnik v celoti izpolnjeno excel datoteko pretvori v PDF;  
- samo zavihek Naslovno stran – rekapitulacija, odda v razdelek 

Predračun; 
- Celotni Popis del s predizmerami odda v razdelek Druge priloge.  

 
Zahteva se veljavnost ponudbe 30 dni. 

Oddaja ponudbe: 
 

Ponudbo oddate na portalu eJN na povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=13700       
 
Z oddajo ponudbe v sistem eJN se ponudnik strinja z vsemi določili razpisne 
dokumentacije. 
 

Merilo za izbor 
najugodnejšega 
ponudnika: 

Ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi merila – najnižja cena. 

Obračun: Ključ v roke. 
Obvezna je izstavitev začasne situacije za obračunsko obdobje do vključno 
31. 12. 2019. 
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Rok za dokončanje 
del: 

Pričetek del najkasneje v roku 3 koledarskih dni po prejemu naročila. 
Rok za dokončanje del najkasneje  roku 60 koledarskih dni po uvedbi v delo. 
Opomba: dnevi od vključno 21. 12. 2019 do vključno 6. 1. 2019 ne vštevajo 
v rok izvedbe. 
 

Dodatna pojasnila: Dodatna pojasnila za pripravo ponudbe in  izvedbo postopka oddaje javnega 
naročila pošljite na e-pošto tadej.lebic@celje.si do 30. 10. 2019 do 10:00 h. 
 
Dodatna pojasnila o predmetu naročila, ogledih in drugih informacijah o 
izvedbi predmeta naročila pošljite na borut.jonko@celje.si   do 30. 10. 2019 
do 10:00 h. 
 

 
Tadej Lebič 
strokovni sodelavec za projekte 
 
Po pooblastilu za vodenje in odločanje v postopkih javnega naročanja v družbi Nepremičnine Celje d.o.o., z dne 
1.12.2016.  
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