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Spoštovani.  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila:  
 

»Novelacija/optimizacija PZI projektne dokumentacije projekta Dravske kolesarske poti: 
Adamičevo naselje - dvoetažni most - 1.etapa na pododseku7, odseka 2« 

 
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v priloženi specifikaciji naročila. 
 
Ponudba se izdela v slovenskem jeziku. Cene so izražene v evrih in mora vsebovati vse stroške, 
popust, rabate in DDV. 
 
Ponudnik v ponudbi predloži naslednjo dokumentacijo: 

- ponudbeno dokumentacijo z rekapitulacijo ponudbenega predračuna1, 
- specifikacijo naročila. 

 
Rok za izvedbo del: 

- 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe 
 

Merilo za izbiro: 
- najnižja končna ponudbena cena z DDV. 

 
Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe po e-pošti: sjn@maribor.si  
kontaktna oseba za tehnični del pa je bostjan.stuhec@maribor.si, mobilna številka: 030 / 716–206. 
 
 
Način oddaje ponudbe: 
Ponudnik lahko odda ponudbo skenirano po elektronski pošti na naslov: sjn@maribor.si, z obveznim 
pripisom v zadevi:  
»Ponudba za javno naročilo »Novelacija/optimizacija PZI projektne dokumentacije projekta 
Dravske kolesarske poti: Adamičevo naselje - dvoetažni most - 1.etapa na pododseku7, 
odseka 2«. 
 

do 29.06.2022 do 12.00 ure 
 
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bomo zavrgli. 
 
Naročnik si pridržuje pravico izvesti s ponudniki pogajanja o ceni, da zagotovi gospodarno porabo 
proračunskih sredstev. 
 
Izmed prejetih ponudb bo izbrana tista, ki ustreza zahtevam iz priložene specifikacije naročila in je v 
skladu z merili najugodnejša. 
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Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da 
kadarkoli prekliče ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
kogarkoli neodvisno od tega, ali se postopek zaključi z izbiro ali ne. 
 
Lep pozdrav.  
 
 
                                                                                      Vodja Službe za javna naročila 
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