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Spoštovani! 
 
Vabimo vas, da podate ponudbo za izvajanje storitev:  ŠTUDIJA NARAVNEGA STANJA VODOTOKOV IN 
POTENCIALA (RAZVOJNE MOŽNOSTI) 
 
 
1. Predmet javnega naročila: 
 
Javno naročilo zajema izvedbo študije naravnega stanja vodotokov in potenciala (razvojne možnosti v 
okviru operacije Voda je biser okolja, v skladu s priloženo projektno nalogo. 
 

Operacijo »Water is Environmental Pearl (WEP) / Voda je biser« delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
Slovenija – Madžarska 2007-2013.  
 

Ponudnik mora v skladu s pravili stroke angažirati strokovno usposobljene sodelavce za izvedbo 
ponujenih storitev.  
 
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, katerega ponudba bo na podlagi pogojev in meril iz 
razpisne dokumentacije po razvrstitvi najugodnejša. Variantne ponudbe niso dopustne.  
 
Hkrati si naročnik pridržuje pravico iz finančnih razlogov ali drugih razlogov v času pred izbiro 
ponudnika  zavrniti vse ponudbe, prekiniti postopek javnega naročila in odstopiti od izvedbe javnega 
naročila v skladu z 80. členom ZJN-2. V tem primeru bo naročnik svojo odločitev o zavrnitvi vseh 
ponudb pisno utemeljil in obvestil vse ponudnike.  
 
Predviden rok za izvedbo storitve, ki je predmet javnega naročila: 
- predviden začetek izvedbe storitve:  po podpisu pogodbe oz. februar 2012 
- zaključek izvedbe storitve:   30.3.2012 
 
 
2. Izdelava ponudbe 
 
Cene morajo biti v EUR, vsebovati morajo vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost 
(DDV). Ponudba mora biti veljavna do konca izvedbe del.   
 
Pozivamo vas, da nam v zvezi s predmetnim naročilom posredujete: 

• Obrazec ponudbe s predračunom, izpolnjena, podpisana in žigosana vsaka stran posebej, 

• Projektno nalogo, podpisana in žigosana vsaka stran posebej,  

• Izjavo o izpolnjevanju pogojev, izpolnjena, podpisana in žigosana, 

• Dokazilo o zagotavljanju ustrezne količine in kakovosti podatkov za izvedbo študije 

• Seznam vaših referenc, žigosan in podpisan. 
 
 



 

 

Dodatne pojasnila:  
a) Ponudbo je potrebno izpolniti natančno in podrobno po posameznih postavkah kot izhaja iz 
priloženega obrazca. V obrazcu ponudba se navede cena storitve brez DDV. Popust se daje na 
ponudbeno ceno brez DDV, v skladu z veljavno zakonodajo. DDV se doda k ponudbeni ceni s 
popustom. Popust se obračuna ob vsakem izplačilu. Na računu se navede znesek brez popusta, 
odstotek popusta in znesek s popustom. Opozarjamo, da je po zaključenem postopku izbire 
ponudbena cena fiksna in je ne bo mogoče pod nobenimi pogoji več spreminjati prav tako ne drugih 
pogojev iz ponudbe. 
 
b) Projektna naloga je del javnega naročila, potrebno jo je podpisati in žigosati, vsako stran posebej. 
 
c) Izjavo o izpolnjevanju pogojev podpišite, če v izjavi zatrjevana dejstva ustrezajo statusu in 
okoliščinam vaše organizacije oz. podjetja. 
 
d) Dokazilo o zagotavljanju ustrezne količine in kakovosti podatkov za izvedbo študije. Priložiti je 
potrebno potrdilo ali izjavo imetnika podatkov, da ponudniku dovoli uporabo podatkov za izvedbo 
predmetnega javnega naročila. V potrdilu navesti količino in vrsto podatkov ter lokacijo in čas 
izvedbe meritev/analiz. Potrdilo, ki ga podpiše in žigosa imetnik, ki ponudniku zagotavlja ustrezne 
podatke mora vsebovati najmanj naslednje informacije:  
- število vzorcev 
- datumi oz. obdobje vzorčenja  
- lokacije izvedenih meritev na terenu 
- vrsta meritev/analiz (merjeni parametri) 
 
e) Seznam referenc. Ponudnik mora priložiti seznam referenc s področja tega javnega naročila. 
Ponudnik mora predložiti vsaj dve tovrstni referenci, potrjeni s strani naročnika.  
 
Popolna ponudba mora vsebovati vse zgoraj navedene dokumente. 
  
2. Plačilni pogoji 
 
Plačilo opravljenih storitev se izvrši 30. dan po prejemu pravilnega računa, plačilni rok začne teči 
naslednji dan po nastanku dolžniško-upniškega razmerja (DUR), kar je po opravljeni storitvi. Plačilo 
storitev se izvede na podlagi izstavljenih računov v skladu z napredovanjem del in izdelano ter 
predano dokumentacijo. 
 
3. Merilo za izbiro 
 
Po odpiranju ponudb so možna pogajanja med naročnikom in ponudniki o ponujeni ceni, plačilnih 
pogojih in ostalih pogojih za izvedbo naročila. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim 
ponudnikom. 
 
Ponudba, katere ponudbena cena bo enaka ali večja od 40.000,00 EUR (brez DDV), se bo štela za 
nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. 
 



 

 

Ponudba ponudnika, ki ne bo predložil potrdila o zagotovljenih podatkih izvedenih meritev/analiz na 
vodotokih na območju občine Lendava, s posebnim poudarkom na vodotoku Ledava, se bo štela za 
nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. 
 
MERILA ZA IZBOR:  

Zap.št. Merilo Točke 

1 Cena 30 

2 Potrdilo o zagotovitvi podatkov v zahtevanem 
minimalnem obsegu  

30 

3 Potrdilo o zagotovitvi podatkov v zahtevanem 
minimalnem obsegu + 10% 

10 

4 Potrdilo o zagotovitvi podatkov v zahtevanem 
minimalnem obsegu + 20% ali več 

10 

5 Vsaj dve referenci s področja izdelave okoljskih poročil 20 

 Skupaj 100 

 
Izbrana bo ponudba z največjim številom točk. V primeru dveh ponudb z enakim številom točk, bo 
ponudnik izvedel pogajanja.  
 
 
4. Opozorilo 
 
Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne 
dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno 
opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko 
predvidel.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da iz finančnih razlogov ali drugih razlogov v času pred izbiro 
ponudnika, prekine postopek oddaje javnega naročila. V tem primeru bo naročnik svojo odločitev o 
zavrnitvi vseh ponudb pisno utemeljil in obvestil vse ponudnike. Ponudniki nimajo pravice do 
povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe. 
 
 
 



 

 

5. Predložitev ponudbe 
 
Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov naročnika do 
20.2.2012 do 10:00. ure. 
 
 
Ponudbo z izpolnjenimi obrazci pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba WEP za 
Študijo«, na naš naslov: EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 5, 9220 
LENDAVA. 
    
Vse informacije in podatke za izdelavo ponudbe dobite pri ga. Branka Bensa, telefon  št. 02/577 62 
80. 
 
 
Lendava, 25.1.2012 
 

Odgovorna oseba:  
Jožef Gerenčer, direktor 
 
_________________________ 

 
 
Priloge: 

- razpisna dokumentacija 

- ponudba (obrazec 1) 

- izjava o izpolnjevanju pogojev (izjava 1) 

- projektna naloga 

 
 


