
 

 

 

Povabilo k oddaji ponudbe 
Evidenčna številka 
dokumenta: 
 

414-25/2019 

Evidenčna oznaka 
javnega naročila: 
 

JN005781/2018-B01 – Sklop 8/02 
 

Naziv predmeta 
javnega naročila: 
 

Zamenjave vhodnih vrat v stanovanja v večstanovanjskih objektih v praznih 
in zasedenih stanovanjih. 
 
Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja – vrata z lesenimi podboji. 
 

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: 
 

15. 10. 2019 

Rok za prejem 
ponudb: 
 

23. 10. 2019 ob 10.00 

Datum odpiranja 
ponudb: 
 

23. 10. 2019 ob 10.05 

Specifikacija 
naročila:  

Ponudniki ponudbe pripravite na podlagi razpisne dokumentacije za  
JN005781/2018-B01 – Sklop 8/02. 
 

Dodatne zahteve in 
pogoji: 
 

1) Glede nabave gradbenih in drugih proizvodov morajo biti upoštevane 
zahteve, navedene v »Splošnih pogojih izvedbe naročil za Sklop 8«. 
 
2) Iz predloženih dokazil mora biti razvidno, da predložena vrata zadoščajo 
razpisanim zahtevam (zvočna izolativnost, klimatski razred) za ponujena 
vrata. 
 

Razpisna 
dokumentacija: 

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

Priprava ponudbe: Ponudnik izpolnjuje: 
 
1) 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 pusti 

postavko prazno, naročnik upošteva, 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.  

 
2) Ponudnik predloži dokazila o izpolnjevanju zahtev (zvočna izolativnost, 
klimatski razred) za ponujena vrata med druge priloge. 
 
Ponudba mora imeti veljavnost 30 dni od dneva oddaje ponudbe. 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/javna-narocila-51/
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Oddaja ponudbe: 
 

Ponudbo oddate na portalu eJN na povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=13509  
 
 
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: Po dejanskih količinah in enotnih cenah iz sprejete ponudbe. 
 
Izvajalec mora zamenjana vhodna vrata zaračunavati vsaka posebej 
najkasneje v 8 dneh po posamezni dokončani zamenjavi. 
 

Trajanje naročila: 
 
 
 

Naročnik je v popisih specificiral 4 različne tipe vhodnih vrat (za vsak tip po 
6 kosov, t.j. skupaj za 24 vhodnih vrat), za katere trenutno še nima poznanih 
lokacij. Točne lokacije bo naročnik sporočal izbranemu ponudniku naknadno 
in sukcesivno v skladu s svojimi potrebami. Naročniku v času oddaje tega 
poziva ni poznano, koliko od posameznih tipov bo dejansko naročil 
izbranemu ponudniku – v vsakem primeru bo naročil skupaj zamenjavo 24 
vhodnih vrat. Naročnik se obvezuje, da bo vseh 24 lokacij izbranemu 
izvajalcu sporočil najkasneje v 6 mesecih od dneva izdaje naročila. 
 

Rok za dokončanje 
del: 

Izmere: najkasneje v roku 7 koledarskih dni po uvedbi v delo za posamezno 
zamenjavo vhodnih vrat. 
Dokončanje: najkasneje v roku 100 koledarskih dni po uvedbi v delo za 
posamezno zamenjavo vhodnih vrat. 
Opomba: dnevi od vključno 21.12.2019 do 6.1.2019 se 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 21. 10. 2019 do 12. ure. 
 
Dodatna pojasnila o predmetu naročila in drugih informacijah o izvedbi 
predmeta naročila pošljite na marko.lukac@celje.si 21. 10. 2019 do 12. ure. 
 

 
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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