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Predmet javnega naročila je izgradnja objekta 10-oddelčnega Vrtca Selnica ob Dravi. Namen investicije je ureditev 
novega, nizkoenergijskega vrtca, ki bo namenjen za potrebe varstva in izobraževanja otrok do šestega leta starosti 
(predšolska vzgoja) in bo omogočil ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno izvajanje vzgojno - izobraževalnega 
predšolskega programa. Izgradnja novih prostorov otroškega vrtca bo poleg neposrednih koristi otrok in njihovih 
staršev, posredno prinesla tudi druge koristi prebivalcem Občine Selnica ob Dravi (nižji stroški vzdrževanja, manjša 
onesnaženost okolja, več vpisnih mest, kakovostnejši varstveno-vzgojni proces, itd). Upravičenost investicije je 
utemeljena že v samih ciljih investicijskega projekta in pomeni za Občino Selnica ob Dravi projekt dolgoročnega 
strateškega značaja. 

 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) Občina Selnica ob 
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (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: »Izgradnja 10-oddelčnega Vrtca Selnica ob Dravi«.  
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 10. 05. 2022 do 12:00 

Rok za predložitev ponudb do 16. 05. 2022 do 12:00 

Odpiranje ponudb 16. 05. 2022 ob 13:00 

 

Kontaktna oseba: Suzana Prajnc 

E-poštni naslov: suzana.prajnc@selnica.si 

Telefonska št: +386(0)2 673 02 08 

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. 

 

Naročnik posebej ne bo organiziral vpogleda v projektno dokumentacijo. Kljub temu pa je vpogled v projektno 
dokumentacijo DGD, PZI, itd. možen ob predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika t.j.: Suzana Prajnc, na e-
naslov: suzana.prajnc@selnica.si. Naročnik prav tako ne bo organiziral termina terenskega ogleda predvidene 
lokacije in gradbišča. 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 
14/18, 121/21, 10/22; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek, vrsta naročila: gradnja. 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil 
pogodbo. 

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje 

Povabilo k oddaji ponudbe 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

KONTAKTNA OSEBA 

mailto:suzana.prajnc@selnica.si
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pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v projektni 
dokumentaciji in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano 
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih 
sredstev naročnika. 

 

Naročnik ob objavi tega javnega naročila še nima zagotovljenih vseh sredstev v Proračunu Občine Selnica 
ob Dravi, saj je postopek pridobitve kredita kot tudi sredstev Eko sklada še v teku. V skladu z navedenim 
si naročnik pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda oz. da odstopi od izvedbe javnega naročila, v 
kolikor pravočasno (najkasneje do poteka roka za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila) ne bo 
pridobil prej omenjenih finančnih sredstev, pri čemer ponudniki, ki bodo sodelovali pri tem javnem naročilu, 
nimajo pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov. 

 

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3. 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: 

• elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2  

 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske 
oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije 
in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili 
za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo 
prijavi na istem naslovu. 
 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA 
(www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  
najkasneje do 16. 5. 2022 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-
JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem 
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo 
videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta 
zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 
Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati podpisan obrazec Ponudba v pdf obliki. Ponudnik v informacijskem 
sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba« v pdf obliki, ki bo dostopen na javnem 
odpiranju ponudb. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej 
razpisni dokumentaciji. Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri 
oddaji ponudbe. Ponudba je javno vidna po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»druge 
priloge«) pa je vidna samo naročniku. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  
 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12467 
 

 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 5. 2022 in se bo začelo ob 13.00 
uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
  
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

ODPIRANJE PONUDB 

https://ejn.gov.si/eJN2
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dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi 
po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago 
v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen Zapisnik o odpiranju ponudb. 

 

Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb. 

 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za 
zavrnitev ponudbe. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno 
obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na 
enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju. 

 

Razpisna dokumentacija je brezplačna. 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo tudi na spletni strani naročnika na naslovu: 
https://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za 
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in 
spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
 

 

     Način postavljanja zahtev za pojasnila: 

 
• Portal javnih naročil 

 
Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da 
razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in 
dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi 
morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), 
tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo. 

 
 
 

  
   Občina Selnica ob Dravi 

      dr. Vlasta KRMELJ  
                                                                                                                                 ŽUPANJA 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA 

VELJAVNOST PONUDBE 

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE 




