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Občina Bovec 
 

 
 
Številka: 4303-0008/2021 
Datum:  3. 1. 2022 
 
Naročnik:  
Občina Bovec                                                      
Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec                                          
 

T: 05 38 41 900 
F: 05 / 38 41 915 
E: obcina.info@bovec.si 
https://obcina.bovec.si/ 
 

 

POPRAVEK  RD _RAZPISNA DOKUMENTACIJA (RD) ZA ODDAJO JAVNEGA 
NAROČILA GRADNJE PO ODPRTEM POSTOPKU Z  OZNAKO 4303-0008/2021 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na 
območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča (v nadaljevanju: DRR Bovec – Čezsoča) 
 
 
Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

1. Razpisna dokumentacija _Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, 
2. projektna dokumentacija: PZI št. proj.: 338/20, september 2020; 338_PZI_Kolesarska Bovec-dec 2021 

_Oddaja PZI umiritveni ukrepi dec 2021; podjetje BUSON d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana 
3. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) 
4. obrazec »Samostojna ponudba« 
5. obrazec »Skupina izvajalcev« 
6. obrazec »Podatki o podizvajalcih« 
7. obrazec »Izjava ponudnika« 
8. obrazec »Predračun« 
9. obrazec »Specifikacija predračuna: Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec - 1., 

2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča 
10. obrazec »Vodja gradnje« 
11. obrazec »Vodja del« 
12. obrazec »Vodja elektro montažnih del« 
13. Izpolnjen obrazec « Reference ponudnika«  
14. obrazec »Vzorec gradbene pogodbe« 
15. Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju« 
16. obrazec Menična izjava za zavarovanje za resnost ponudbe 
17. Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
18. Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi 
19. obrazec “Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence” 

 
 

Sprememba razpisne dokumentacije:  

https://obcina.bovec.si/
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1. TOČKA 2: OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA _ stran 5 v RD_4 odstavek se 
glasi: 
 
Rok izvedbe del je 30. 10. 2022. 

 
2. TOČKA 3: OSNOVNI PODATKI O NAROČILU _ stran 6 v RD se glasi: 

 

Predmet naročila: Ureditev državne kolesarske povezave Bovec – Čezsoča) 

Rok za izvedbo naročila: 8 mesecev od uvedbe v delo  

Ogled lokacije na terenu 
samem: 

11. 1. 2022 ob 10:00, prijava  po e-pošti na: obcina.gradnje@bovec.si; 
najkasneje do 7. 1. 2022 do 12:00; naročnik bo posredoval navodila o zbornem 
mestu in poteku oglede vsem prijavljenim. 

Rok za postavitev vprašanj 
(datum, ura, naslov): 

17. 1. 2022 12:00 Portal javnih naročil 

Oddaja ponudb  
(datum, ura, naslov): 

27. 1. 2021 11:00 

Informacijski sistem e-JN 
Odpiranje ponudb  

(datum, ura, naslov): 
27. 1.2 022 10:01 

Razpisna dokumentacija: 

 
1. Navodila za pripravo ponudbe 
2. Specifikacija naročila: 

- Vodilna mapa 
- Načrt gradbenih konstrukcij: 

o Prometni znaki  
o Popis del 
o Grafični prikaz 

- Načrt elektrotehnike CR 
- Načrt elektrotehnike EL 
- Načrt elektrotehnike TK 
- Geološko geomehansko poročilo 
- Projektantski popis del s količinami 

3.obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) 
4. obrazec »Samostojna ponudba« 
5.obrazec »Skupina izvajalcev« 
6.obrazec »Podatki o podizvajalcih« 
7.obrazec »Izjava ponudnika« 
8.obrazec »Predračun« 
9.obrazec »Specifikacija predračuna« 
10.obrazec »Vodja gradnje« 
11.obrazec »Vodja del« 
12.obrazec »Vodja elektro montažnih del« 
13.obrazec:«Regerence ponudnika« 
14.obrazec »Vzorec gradbene pogodbe« 
15.obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem 
naročanju« 
16.obrazec Menična izjava za zavarovanje za resnost ponudbe 
17.Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
18.Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi 
19. obrazec “Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence” 

mailto:obcina.gradnje@bovec.si
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Št. in naslov projektne 
dokumentacije: 

PZI št. proj.: 338/20, september 2020; 338_PZI_Kolesarska Bovec-dec 2021 
_Oddaja PZI umiritveni ukrepi dec 2021;  podjetje BUSON d.o.o., Dunajska cesta 
106, 1000 Ljubljana; vodja projekta Katja Berbar, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0547; 
odgovorna oseba dr. Aljoša Jasim Tahir 

 

 
 
 

3.  TOČKA 4: PRAVILA POSLOVANJA 
 
 

4.6 Rok in način predložitve ponudb _ stran  8 v RD_ 4. odstavek se praviloma glasi: 
 
do 27. 1. 2022 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena 
s statusom »ODDANO«. 

 

4.6.4 Veljavnost ponudbe _ stran 9 RD razpisne dokumentacije se glasi: 
 

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 3. 2022. 
 

 
4.7 Čas in kraj odpiranja ponudb _ stran 9 RD_1. odstavek se praviloma glasi: 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 1. 2022 in se bo začelo ob 
11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 
 

4.9  Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentaciji _ stran 9 RD_ 2.odstavek se praviloma 
glasi: 
 
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 
naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 17. 1. 
2022 do 12:00 ure. 
 

4. TOČKA 7 PONUDBA  
 
7.1 Ponudbena dokumentacija _stran 16, 17 RD: 
 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti se praviloma glasi: 

3. obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) 

4. obrazec »Samostojna ponudba«, če ponudnik nastopa samostojno, v pdf formatu 

5. obrazec »Skupina izvajalcev«,obrazec, se izpolni in priloži ponudbi, če ponudniki nastopajo v skupni 
ponudbi, v pdf formatu 

6. obrazec »Podatki o podizvajalcih«, obrazec se izpolni in priloži ponudbi, če ponudnik nastopa s 
podizvajalci, v pdf formatu 

7. obrazec »Izjava ponudnika«, obrazec se izpolni, če podizvajalec/lci) ne zahteva/jo neposrednega 
plačila, v pdf formatu 

 

8. obrazec »Predračun«, v pdf formatu 

9. obrazec »Specifikacija predračuna: Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec«,  

https://ejn.gov.si/
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v xls formatu in v pdf formatu 

9.a        Lastna priloga ponudnika Kalkulativni elementi« 

10. obrazec »Vodja gradnje« v pdf formatu (priloga: obrazec M-1 ali pogodba zunanji izvajalec, potrdila o 
izpolnjevanju pogojev) 

11. obrazec »Vodja del« v pdf formatu (priloga: obrazec M-1, potrdila o izpolnjevanju pogojev) 

12. obrazec »Vodja elektro montažnih del«,  v pdf formatu (priloga: obrazec M-1 ali pogodba zunanji 
izvajalec, potrdila o izpolnjevanju pogojev) 

13. obrazec «Reference ponudnika«, v pdf fprmatu 

14.    »Vzorec pogodbe«, parafiran s strani odgovorne osebe ponudnika in podpisano izjavo o pridobitvi 
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjavo o pridobitvi garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi, v pdf formatu 

15. Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju«,v 
pdf formatu 

16. obrazec »Menična izjava za zavarovanje za resnost ponudbe«. Bianco menica z izpolnjeno menično 
izjavo kot zavarovanje za resnost ponudbe; v fizični obliki se predloži na naslov naročnika (dospetje po pošti 
ali osebna oddaja v glavno pisarno naročnika Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec) do 27. 1. 
2022 do 11:00. 

     

19.          obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«, v pdf formatu 

20.         Lastna priloga ponudnika Finančni plan v pdf formatu 

 
 

7.2.6 Zavarovanje za resnost ponudbe (stran 20 RD_ 1.odstavek, se praviloma glasi.) 
 

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti v fizični obliki na naslov: 
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, najkasneje do roka za prejem ponudb, to je do 27. 1. 
2022 do 11:00 ure.(prejemna teorija). 
 
 
 

5. Obrazec 8: Predračun 
 
Veljavnost ponudbe do 31. 3. 2021. 
 

6. Obrazec 16: »Menična izjava za zavarovanje za resnost ponudbe«. 
 
Naročnika Občino Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, nepreklicno pooblaščam, da izpolni 
priloženo menico z zneskom v višini 
 

45.176,00 EUR 
 
Vsa ostala vsebina in določila  RD ostajajo nespremenjena. 
 

 
Valter Mlekuž 
Župan Občine Bovec



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


