
 

Naziv dokumenta: 
 

JN008393/2018-W01 Sklop 1/01 Povabilo k oddaji ponudbe 

Evidenčna oznaka 
javnega naročila: 
 

JN008393/2018-W01 Sklop 1/01  

Naziv predmeta 
javnega naročila: 
 

Cenitev tržnih vrednosti nepremičnin za namen zavarovanja kredita na 
naslovih Pod gabri 1, 3, 5, 7, 9,11,13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 3000 
Celje.  
 

NUTS:  
 

SI014 Savinjska statistična regija 
 

Kraj: Mestna občina Celje 
 

Vrsta postopka: 
 

Ponovno odpiranje konkurence med gospodarskimi subjekti po 48. členu, 
točki (7) b) – ZJN – 3. 
 

Datum objave 
javnega naročila: 
 

27. 6. 2019  
 

Rok za prejem 
ponudb: 
 

4. 7. 2019 do 10:00  
 

Datum odpiranja 
ponudb: 
 

4. 7. 2019 do 10:05 
 

Merilo za izbor 
najugodnejšega 
ponudnika: 

Ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi merila – najnižja cena. 
 

Specifikacija 
naročila: 

Ponudbe pripravite na podlagi določil okvirnega sporazuma in priloženih ZK-
jih in ob upoštevanju zapisanega v tem povabilu. 
 

Dodatne zahteve: Cenitveno poročilo se izvede v vsebini, kot jo določajo vsakokrat veljavni 
Zakon o revidiranju, vsakokrat veljavni Mednarodni standardni ocenjevanja 
vrednosti nepremičnin in vsakokrat veljavni Slovenski poslovno finančni 
standardi in v skladu z veljavnim okvirnim sporazumom. 
 
Cenitveno poročilo se naročuje in izdeluje za namen zavarovanja kredita.  
 
Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da v primeru, da bo posojilodajalec 
zahteval dodatne podatke in dokazila v izdelanem cenitvenem poročilu, v 
roku, ki ga bo podal posojilodajalec, te tudi zagotovil. 
   

Navodila za 
pripravo ponudbe: 

Ponudba mora biti vložena v sistem eJN na obrazcu Ponudba za cenitve - 
JN008393/2018-W01 Sklop 01/01.  
 
Obrazec Ponudba za cenitve - JN008393/2018-W01 Sklop 1/01 mora biti 
izpolnjena v celoti. 
 
Obrazec Ponudba za cenitve - JN008393/2018-W01 Sklop 1/01 pretvorite v 
datoteko PDF ter jo vložite v sistem eJN. 
 
Ponudnik z oddajo svoje ponudbe v sistem eJN sprejema vse pogoje  
Povabila k oddaji ponudbe - JN008393/2018-W01 Sklop 1/01.  
 
Ponudba mora biti veljavna 30 dni.   
 
 
 



 

 
 
 
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.  
 

Povezave: Povezava do oddaje ponudbe v sistem eJN:   
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/povabila/podrobno.xhtml?zadevaId=10873   
 
Povezava do dokumentacije na spletni strani: http://www.nepremicnine-
celje.si/javna-narocila-51/aktualna-javna-narocila-59/  
 

Rok za dokončanje 
del: 
 

Dokončanje del: najkasneje v roku 15 dni po prejemu naročilnice. 
 

Dodatne 
informacije: 

Dodatna vprašanja lahko postavite do 3. 7. 2019 do 10:00 ure na elektronski 
naslov tadej.lebic@celje.si.   
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