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Št.: POV18-041 
Del. št.  JR/EAD - 
Datum: 25. 9. 2018 

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za »Izdelavo načrtov preureditve 
dela pritličja poslovne stavbe in izdelavo načrtov preureditve objekta KN«, v vsebini in pod pogoji, 
kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.  
 

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 
predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo 
ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).  
 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku do 
vključno 2. 10. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba –Izdelava načrtov 
preureditve dela pritličja poslovne stavbe in izdelava načrtov preureditve objekta KN". Ponudnik 
lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: Elektro 
Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po 
navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", 
bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 
- janez.rozman@elektro-gorenjska.si 
- franci.malensek@elektro-gorenjska.si   

 

OPOZORILO: 
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni 
strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o 
izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in 
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve 
pogodbe.  
 

Lepo pozdravljeni, 
 

         Elektro Gorenjska, d. d. 
      Izvršni direktor 

OE distribucijsko omrežje: 
mag. Edvard Košnjek, univ. dipl. inž. el. 

                                                                                                                    

  
        
Priloge: 

- ponudba  
-  specifikacija predmeta naročila 
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PONUDBA  
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV18-041, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO 
 

Za predmet naročila: 
»Izdelava načrtov preureditve dela pritličja poslovne stavbe in 

izdelavo načrtov preureditve objekta KN« 

 
 
 

 
 

Vrsta projektne dokumentacije Odgovorni projektant in 

št. vpisa v IZS ali ZAPS 

Cena brez DDV 

SKLOP 1 - posnetek stanja   

SKLOP 1 - idejna zasnova (IDZ)   

SKLOP 1 - projekt za izvedbo (PZI)*   

SKLOP 2 - posnetek stanja   

SKLOP 2 - idejna zasnova (IDZ) KN 

Radovljica** 

  

SKLOP 2 - idejna zasnova (IDZ) objekt 

Moste** 

  

SKUPAJ cena v EUR (brez DDV):   

 
* Cena naj vključuje 6 (šest) izvodov dokumentacije PZI ter izvod DZR v elektronski obliki 
** Cena naj vključuje 4 (štiri) izvode dokumentacije IDZ ter izvod v elektronski obliki  
 

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije, tako da 
naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani z predmetom povpraševanja. DDV se 
obračuna po veljavni zakonodaji.  
 
Naročnik bo izdelovalcu predal IDZ predvidenega poslovno servisnega objekta v Mostah (Studio Tržič, 
d.o.o., št. načrta 145/14, feb. 2015). 
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Roki izdelave posamezne dokumentacije so navedeni v specifikaciji projektantskih storitev. 
 
Rok plačila je 30 dni po potrditvi posameznega načrta s strani naročnika (naročnik mora posamezni 
načrt potrditi ali podati zahtevo za popravke v roku 10 delovnih dni od prejema načrta). V primeru 
pripomb na predani načrt mora izdelovalec odpraviti napake v treh delovnih dneh in predati 
popravljane načrte naročniku. 
 

Za vse načrte se mora izdelovalec oziroma vsak posamezni odgovorni projektant aktivno odzivati na 
morebitna vprašanja in razjasnjevanje nejasnosti v načrtih v času projektiranja in še posebej gradnje 
objekta. 
 
 

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

 

 
Ponudnik izjavljam, da imam zavarovano projektantsko odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
 
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 

 
 
  

 
 
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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I. SKLOP  

 

 
1. PREDMET NAROČILA:  
 
Izdelava načrtov preureditve dela pritličja objekta B v kompleksu EG na Primskovem v Kranju. 
Projektna dokumentacija se izdela na nivoju idejne zasnove in PZI in zajema preureditev dela pritličja 
ob glavnem vhodu v objekt. 
 
2. PREDVIDENI POSEGI V OBJEKTU: 

 
V delu pritličja  med osmi K-R/1-3 so predvideni naslednji posegi: 
 

1. preureditev in povečanje vhodnega halla z ureditvijo prostora za varnostnika z 
upoštevanjem specifičnih zahtev uporabnikov (prehodi, sedežne garniture, reklamni 
panoji, …); 

2. preselitev šalterja ECE z neposrednim dostopom za stranke iz vhodnega halla; 
3. ureditev govorilnice za stranke v sedanji pisarni med osmi L-M/3-4; 
4. preureditev sprejemnega prostora s šalterji za soglasja z preureditvijo pisarn in 

zmanjšanjem prostora za sprejem strank. 

 
3. OBSEG DELA: 

 
1. izdelava posnetka obstoječega stanja: 

− vnos sprememb v obstoječo dokumentacijo PID  
2. izdelava idejne zasnove skladno z zahtevami investitorjev (EG in ECE): 

− priprava in usklajevanje tlorisne zasnove 
3. načrt arhitekture PZI: 

− tehnično poročilo 

− tehnične risbe v ustreznem merilu – tlorisi razporeditve prostorov, tlakov, stropov, 
potrebni prerezi 

− sheme vrat 

− potrebni tehnični detajli 

− eventuelni detajli vgrajene opreme 

− projektantski popis del s predračunom 

 
V ponudbi ni potrebno zajeti izdelave zasnove požarne varnosti, je pa v načrtih potrebno 
upoštevati zahteve obstoječe študije požarne varnosti, ki opredeljuje delitev objekta na 
požarne sektorje. Načrta električnih instalacij ni potrebno izdelati.  

 
V ceni naj bo zajetih 6 (šest) izvodov dokumentacije PZI ter izvod DZR v elektronski obliki (*.pdf 
in *.xls format). 

 
4. ROK IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  

 
Ponujena dokumentacija naj bo izdelana najkasneje do: 

− posnetek stanja do 15.10.2018; 

− IDZ do 5.11.2018; 

− PZI do 20.12.2018. 
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II. SKLOP  

 

 
1. PREDMET NAROČILA:  
 
Izdelava načrtov preureditve objekta KN Radovljica v kompleksu EG v Radovljici. Projektna 
dokumentacija se izdela na nivoju idejne zasnove  (IDZ) in zajema tudi spremembo že izdelane idejne 
zasnove poslovno servisnega objekta v Mostah zaradi spremenjenih potreb investitorja. 
 
 
2. OBSEG DELA: 

 
a) izdelava posnetka obstoječega stanja KN Radovljica: 

• digitalizacija obstoječega načrta; 

• ogled objekta,  

• vnos sprememb glede na obstoječe načrte; 
 

b) izdelava idejne zasnove (IDZ) preureditve objekta KN Radovljica: 

• tehnični opis, 

• risbe v ustreznem merilu – tlorisi, prerezi, fasade, 

• projektantska ocena vrednosti investicije; 

 
c) sprememba idejne zasnove (IDZ) predvidenega poslovno servisnega objekta v Mostah (Studio 

Tržič, d.o.o., št. načrta 145/14, feb. 2015): 

• tehnični opis, 

• risbe v ustreznem merilu – tlorisi, prerezi, fasade, 

• projektantska ocena vrednosti investicije. 
 

V ceni so zajeti 4 (štirje) izvodi dokumentacije IDZ za vsak objekt ter izvod v elektronski obliki 
(*.pdf). 
 

3. ROK IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  
 

Ponujena dokumentacija naj bo izdelana najkasneje do: 

− posnetek stanja do 30.10.2018; 

− IDZ KN Radovljica do 5.12.2018; 

− IDZ Objekt Moste do 5.12.2018. 
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