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POPRAVEK DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

Sanacija mostu na lokalni cesti Marezige-Bernetiči-Kortina 
 

Javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil RS, št JN002798/2020-W01 

 
POPRAVEK:  
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku, objavljena na portalu javnih naročil 
RS pod številko JN002798/2020-W01, katerega predmet je »Sanacija mostu na lokalni cesti 
Marezige-Bernetiči-Kortina«, in sicer: 
 

1. popravi se poglavje 4. iz razpisne dokumentacije, ki se po novem glasi: 
 

4. ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA in POPIS DEL 
 
Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči dokumentacijo, si ogleda lokacijo objekta in 
predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.  
 
V popisih oz. specifikacijah, kjer je navedba elementov kot so blagovna znamka, tip, patent ali 
proizvajalec navajamo navedbo »ali enakovredno« oz. »kot npr.« kar pomeni, da morajo biti v 
ponudbi opredeljeni elementi enakovredni elementom navedenim v naročnikovih postavkah 
glede tehničnih karakteristik in kakovosti. 
 
Cene so podane na enoto mere in morajo vključevati vse stroške: stroške, ki se nanašajo na 
izvedbo posameznih del, prodajne in druge takse, stroške transporta, zavarovanja in ostale 
lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo dela (cestnih zapor) 
in primopredajo del s strani izvajalca naročniku. V ceni mora biti vključen strošek vseh potrebnih 
testov pri ponudniku in na objektu, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih 
materialov, atestov in izjav, projekta za vzdrževanje in obratovanje. Ponudbena cena je seštevek 
cen iz posameznih postavk popisa del s skupno rekapitulacijo del po zaporedju iz popisa del z 
ustreznim davkom na dodano vrednost.  
 
Pred izvedbo in vgradnjo posameznih materialov in opreme je potrebno preveriti dimenzije na 
terenu in vse prilagoditi dani situaciji! Pred vgraditvijo materialov in opreme morajo tehnične 
karakteristike preveriti in potrditi investitor, projektant in nadzornik gradnje. 
 
Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne 
dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v dokumentaciji niso bili ustrezno 
opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik 
lahko preveril.  
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Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker 
gredo le ta v njegovo breme: 
- ponudnik mora pregledati projektno dokumentacijo in za kalkulacijo cene za posamezno 

postavko upoštevati vsa določila navedena v projektni dokumentacijo oziroma tehničnem 
poročilu k popisu del, 

- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe 
stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,  

- po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti 
vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih 
poteh, 

- ponudnik je dolžan v ceno vključiti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v 
zvezi s prevozi, zaporo cest (občinskih in državnih) in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov, 
stroške zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov,  

- postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije za delno ali popolno zaporo prometa v času 
izvajanja del v skladu z elaboratom, ki ga pripravi izvajalec in dovoljenjem pristojnega organa, 

- stroške obveščanja krajanov o delnih in popolnih zaporah ceste, 
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca 

teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav,  
- stroške ureditve gradbišča po projektu (tudi napisna tabla), postavitev opozorilnih tabel, 

postavitev zaščitne ograje, označbe transportnih in dostopnih poti do objekta, urejanje 
prometa pri dostavi skladno s predpisi,  ureditev začasnih deponij materialov, ki se odstranijo, 
ureditev začasnih deponij za nove materiale, ustrezno zaščitene pred vremenskimi vplivi, 
ureditev ustreznih prostorov za deponijo ločenih gradbenih odpadkov, 

- stroške zakoličbe in zapisnika o zakoličenju, 
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih 

začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih objektov, 
stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce, 
sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa 
interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira, 

- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,  

- izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih,  

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča po Gradbenem zakonu in ureditvijo gradbišča, 
zavarovanje gradbišča za čas od začetka izvajanja del do primopredaje objekta s sklenitvijo 
ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaščeni zavarovalni družbi, 

- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost....), 
- strošek vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev vgrajenih 

naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom 
nastavljenih vrednosti), prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno, 

- sprotno dokumentiranje in posredovanje nadzorniku in projektantu vseh sprememb za 
izdelavo projekta izvedenih del,   

- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih 
delih, 

- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve 
potrebnih dokumentov za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta in uspešne izvedbe 
tehničnega pregleda, 

- izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe 
naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oz. ogrevan). 

- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih 
popisov del, 

- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v 
ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti, 

- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter 
vse notranje transporte vseh materialov, 

- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo 
gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in 
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količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu 
naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne 
dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal. 

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, 
- razpiranje jarka po potrebi, 
- sprotne geodetske meritve gradbenih del (višinske kote posameznih objektov kot so 

komunalna infrastruktura in podobno), predložitev teh meritev je pogoj za potrditev 
izvedenih del v knjigi obračunskih izmer, 

- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno, 
- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav  

(KKN) naročniku v 4 (štirih) izvodih ter elaborata za zbirni kataster GJI, 
- stroški izdelave projekta izvedenih del (PID) za vsa pogodbena dela v štirih izvodih. 

Dokumentacija mora biti skladna z navodili  upravljavcev, 
- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s 

potrebnim črpanjem vode, tudi iz gradbene jame), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano 
odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov, 

- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega 
izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavnega predpisa kakor tudi 
ostale stroške, ki so navedeni v predhodnih alinejah, 

- izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično 
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo 
naročnikove zahteve ter dokazilo o zanesljivosti objekta. 

 
2. Naročnik popravlja popise del, ki so sestavni del dokumentacije. Naročnik je na svoji 

spletni strani objavil »Popis del_popravljen 20.05.2020.xlsx«. 
 

3. Naročnik zaradi popravkov v razpisni dokumentaciji podaljšuje rok za postavitev 
vprašanj do 25. 5. 2020 do 10.00 ure.  

 
4. Naročnik zaradi popravkov v razpisni dokumentaciji podaljšuje rok za oddajo ponudbe 

do 29. 5. 2020 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo 29.05.2020 ob 11.00 uri. 
 
 
Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe. 
 
 
 

 ŽUPAN 
 Aleš Bržan l.r 

 
 


