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Povabilo k oddaji ponudbe  

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 
8233 Mirna (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu 
s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. 

Predmet javnega naročila je: PIC Mirna - 2. faza. 

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito. 

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi 
zahtevami naročnika.  

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: 

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj do  14. 3. 2018 do 09:00 

Rok za predložitev ponudb do  23. 3. 2018 do 09:00 

Odpiranje ponudb  23. 3. 2018 ob 10:00 

 

KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba: Štefan Velečič 

E-poštni naslov: stefan.velecic@mirna.si 

Telefonska št: 05 908 38 01 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali 
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne 
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne 
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih 
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso 
pravno zavezujoča. 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: 

• osebno na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 
• po pošti na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti do navedene ure. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k 
naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom. 

V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom 
oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. 

   


