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POVABITO K ODDAJI PRIJAVE

Naročnik: ogÓľn NAKLo, Stara cesta 6t,4202 Nakto

VABI

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

oBNovA GoRENJSKE cEsTE v oBÓN! NAKto

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika za obnovo Gorenjske ceste v občini Naklo, s katerim bo
sklenjena pogodba. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe,
dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih
subjektov.

S spoštovanjem.
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ĺvanoÓu

Predmet javnega naročila: oBNoVA GoRENJSKE cEsTE v ogčl]rll NAKLo.

Naročilo se oddaja celovito, ni sklopov. Variantne pr'ljave ne bodo upoštevane.
Podrobneje je predmet in specifĺkacija javnega naročila opisana
obrazcu Ponudbeni predračun _ popis del.

v točki Tehnične specifikacije

GOSPODARSKI SUBJEKT

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

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimĺ nastopa gospodarski subjekt.
Gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi
naročĺlasodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za
izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svojĺ prĺjavi.

Gospodarskĺ 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 aN-3).
Gospodarski subjekt predstavlja tudĺ skupĺna gospodarskih subjektov (skupna prijava), ki odgovarja

naročnĺkuneomejeno solidarno. Skupna prijava mora biti pripravljena v skladu
razpisne dokumentacije.

z navodili iz te

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

97/2oL5, Uradnĺ list Evropske unije, št.307/2oL5,307/2015) izvede konkurenčni postopek s

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

V prvi fazĺ bo naročnik z odločĺtvijopriznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili
prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za prĺznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne
dokumentacije.

Gospodarski subjekti, ki

jĺm bo na podlagĺ prĺjave priznana sposobnost, bodo povabljeni,

da

