
 

 

 

 

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju. 
Osnovni kapital: 13.684.880,11 EUR 
Matična številka : 1658298000. ID številka za DDV: SI76567788 

 

 

 

 

Gorenjske elektrarne, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 531 
proizvodnja elektrike, d. o. o. Poslovni naslov: Faks: 04 2083 512 
 Stara cesta 3 info@gek.si 
 4000 Kranj www.gek.si 

 

 

 

Št.: GE21-001 
 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za izdelavo projektne 
dokumentacije, faza DGD in PZI – zunanja ureditev zemljišč Gorenjskih elektrarn, na lokaciji Stara cesta 
3, Kranj (območje Savskega otoka) in postavitev novega nadstreška, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo 
iz tega povabila in njegovih prilog. 

 
Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije – faza DGD in PZI – zunanja ureditev zemljišč 
Gorenjskih elektrarn, na lokaciji Stara cesta 3, Kranj (območje Savskega otoka) in postavitev novega 
nadstreška mora zajemati naslednje ureditve: 

- ureditev novega uvoza – priključka s postavitvijo drsnih vrat, 
- dostopna pot od novega priključka do novega nadstreška, 
- ureditev in razširitev asfaltnega platoja pred skladiščem 
- rušenje in odstranitev obstoječih garaž 
- ureditev (asfaltiranje) dvorišča od nadstreška do garaž in vzdrževalne delavnice, 
- ureditev parkirnih mest, 
- nadstrešek za 4 vozila, 
- predlog ureditve zelenih površin 
- urbanistično preveritev, 
- preveritev lokacije, 
- preveritve prostorskih aktov 

 
Projektna dokumentacija faze DGD ter PZI mora biti izdelana v treh izvodih. Postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja mora biti predmet naročila. Projektna dokumentacija mora 
vsebovati tudi popis del s projektantskim predračunom. Geodetski načrt za potrebe izdelave 
projektne dokumentacije mora biti del ponudbe. 

 
Ponudnik se lahko z naročnikom dogovori za ogled območja, za katerega se bo izdelala projektna 
dokumentacija (kontaktna oseba: Janez Basej, tel. 041/706-252 in Iztok Jenko, tel. 041/375-578) 

 
Izbrani ponudnik bo moral projektno dokumentacijo izdelati do 16. 8. 2021. 

 
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in 
dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S 
podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja. 

 
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo 
ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v 

Datum: 29. 4. 2021 
Številka: EAD –       





PONUDBA 
 
 

Številka ponudbe: 

Ponudnik: 

Naslov: 
 

ID za DDV: 
 

Kontaktni e-naslov in telefon:  ,    
 
 

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. GE21-001, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO1 

Za predmet naročila: 
Izdelava projektne dokumentacije – faza DGD in PZI – zunanja 
ureditev zemljišč Gorenjskih elektrarn, na lokaciji Stara cesta 3, Kranj 
(območje Savskega otoka) in postavitev novega nadstreška 

 

Cena v EUR (brez DDV):  EUR 
 
 
 

Cena v ponudbi je končna in vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da 
naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se 
obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila. 

 
Rok izvedbe/dobave je 16. 8. 2021. 

 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma 
dobavi blaga. 

 

Veljavnost ponudbe:  (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe 

 
 

Kraj in datum:  Ponudnik: 
 
 
 

Žig in podpis: 
 
 

 
1 Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi 
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega 
partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, 
ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo 
oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral 
predložiti predmetno izjavo. 
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