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RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. 

Trg osvoboditve 9 

 

2230 Lenart v Slovenskih goricah 

 

 

Številka: 430-0001/2018-106 

Datum: 3. 4. 2019 

 

 

 

 

DODATEK št. 2  

k navodilom za pripravo ponudbe 

 
Naročnik, Razvojna agencija Slovenke gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v 

Slovenskih goricah, v skladu z odgovori, objavljenimi na portalu javnih naročil, dne 3. 4. 2019 

spreminja in dopolnjuje Navodila za pripravo ponudbe za javno naročilo: 

 

 

Izdelava projektne dokumentacije DGD/PZI/IzN  

projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU  

ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE 
 

 

kot je razvidno v nadaljevanju: 
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SPREMEMBA 10 

 

V poglavju I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU se spremenijo roki, kot sledi: 

 

Rok za postavitev vprašanj: 92. 4. 2019 do 9.00 ure izključno preko Portala javnih naročil 

Oddaja ponudb: 170. 4. 2019 do 9.00 ure v Informacijski sistem e-JN 

Odpiranje ponudb: 170. 4. 2019 ob 9.01 uri v Informacijski sistem e-JN 

 

SPREMEMBA 11 

 

V poglavju III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, b. Pogoji za sodelovanje, iii. 

Strokovna sposobnost se pogoj 13 spremeni, kot sledi: 

 

13) Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) mora izkazati uspešno izveden referenčni 

posel iz zadnjih petih (5) let pred rokom za oddajo ponudbe, in sicer: 

a. v primeru oddane ponudbe za sklopa A, K: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu 

cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 100.000 EUR (brez DDV); 

b. v primeru oddane ponudbe za sklop D: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu 

cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 50.000 EUR (brez DDV); 

c. v primeru oddane ponudbe za sklope B, C, in F: mora izkazati uspešno 

izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene 

javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 25.000 EUR 

(brez DDV); 

d. v primeru oddane ponudbe za sklope E, H, I: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu 

cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 10.000 EUR (brez DDV); 

e. v primeru oddane ponudbe za sklope G, J: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu 

cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 5.000 EUR (brez DDV). 

 

V kolikor ponudnik za posamezno skupino sklopov (sklope za katere so zahtevani enaki 

referenčni pogoji) predloži ponudbi za dva sklopa, mora ponudbi predložiti dve ustrezni 

referenčni deli, oziroma tri v kolikor ponudi tri ali več ponudb za posamezno skupino sklopov. 

 

Ista referenca se lahko uporabi pri vseh tistih sklopih, za katere izpolnjuje zahtevani pogoj. 

 

Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z več referenčnimi posli, pri čemer mora vsaj eden biti večji 

od 20 % zahtevane vrednosti. 

 

V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 13 ne spreminjajo. 

 

 


