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Povabilo k oddaji ponudbe  

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

EKO-UP Kreativni center ekološko-ustvarjalnega podjetništva (tehnološka oprema dvorane kulturnega doma) 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 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.  

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

Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s 
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V primeru, da naročnik ne uspe na razpisu  (ne pride do 
podpisa pogodbe s sofinancerjem) lahko odstopi od izvedbe predmetnega naročila (preklic postopka, zavrnitev 
vseh ponudb oziroma odstop od podpisa pogodbe).  

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

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj do 09.07.2020 do 09:00 

Rok za predložitev ponudb do 17.07.2020 do 09:00 

Odpiranje ponudb 17.07.2020 ob 09:01 

 

KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba: Elvira Žagar 

E-poštni naslov: elvira.zagar@mirna.si 

Telefonska št: 05 908 3800  

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: 

• elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.  Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno 
(predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno 
registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje 
http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da 
si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. Ponudba mora biti preko navedene aplikacije 

   


