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PROMETNA UREDITEV OPPN NAKLO SEVER - II. FAZA
|ZGRADNJA PLočNIKA lN rnoŽlščn

ŠtevilkaJ N : 430-0009 /2oL7
Vrsta postopka: Konkurenčni postopek s pogajanji skladno s 44. členom ZN-3

Naklo, marecŻo77
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POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Naročnik: OBÓNA NAKLo, Stara cesta 6L,4202 Nakto

VABI

vse zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svojo prijavo po zahtevah razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila:

PRoMETNA UREDITEV oPPN NAKLo sEvER- ll. FAzĄ IZGRADNJA PLočNIKA lN KRoŽ!ščA
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za
izblro najugodnejšega ponudnika za izvedbo prometne ureditve OPPN Naklo sever - ll. faza,
s katerlm bo sklenjena pogodba. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne
spremembe, dopolnitve |n pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja
gospoda rski h subjektov.

S spoštovanjem.
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Predmet javnega naročila:
PRoMETNA UREDITEV oPPN NAKLo sEVER- tt. FAZA, IZGRADNJA pločrulrĺlľ rnoŽlšča
Naročilo se oddaja celovito, nisklopov. Variantne prijave ne bodo upoštevane.

Podrobneje je predmet in specifikacija javnega naročila opĺsana v točkĺTehnične specifikocije in
obrazcu Ponudbeni predročun - popis del.

GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje
sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt.
Gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi
naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za
izvedbo prejetega naročĺla,ne glede na število podizvajalcev, kijih bo navedel v svojĺ prijavi.
Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski
subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom zN-3).
Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava), ki odgovarja
naročnĺkuneomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te
razpisne dokumentacĺje.

PosToPEK JAVNEGA NARočILA
Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnĺh naročil, javnih
financ in področje, kije predmet javnega naročila.
Za oddajo tega naročila se v skladu s 44. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št.

gL/zols, Uradnĺ list Evropske unije, št.3o7/2oL5,3o7/20t5) izvede konkuľenčni postopek

s

pogajanji.

Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:
Prva faza: ugotavljanje sposobnosti.
Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili
prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne
dokumentacije.

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da
predložijo prvo ponudbo in obrazec Ponudbeni predračun _ popis de!. Prva ponudba bo izhodiščna

