
 

 

Operacijo »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

  

Stran 1 od 3 

 
Št. dokumenta: 43017-19/2020-110 
Datum: 15. 07. 2021 
 
 
Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) 
ter na podlagi pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb izdaja naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje 
 
 
 

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 
 

v postopku oddaje javnega naročila po omejenem postopku 

 

Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore - I. 
faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) – SKLOP 

1 
 

objavljenega na Portalu javnih naročil dne 28. 12. 2020, št. objave JN008037/2020-B01 
 
Javno naročilo Izvedba projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore - I. faza« po pogodbenih določilih 
FIDIC (rdeča knjiga) – SKLOP 1, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28. 12. 2020, št. objave 
JN008037/2020-B01, se odda ponudniku JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 
4000 Kranj (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana 
(partner) za skupno ponudbeno ceno 3.388.197,63 EUR brez DDV. 
 
 

Obrazložitev: 

 
Naročnik je dne 03. 06. 2021 s povabilom št. 43017-19/2020-90  povabil k oddaji ponudbe ponudnike, ki 
jim je bila v 1. fazi omejenega postopka z odločitvijo št. 43017-19/2020-55 z dne 13. 04. 2021 priznana 
sposobnost. 
 
Pravočasno, to je do dne 07. 07. 2021, do vključno 13:00 ure, so bile v sistem e-JN oddane 
elektronske ponudbe naslednjih ponudnikov: 
  

Zap. 
št. 

Kandidat 

1. 
JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (vodilni 
partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana 
(partner) 

2. 
JV GARNOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj (vodilni partner), TRGOGRAD d.o.o., 
Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija (partner) in IGFC, Aleš Bratina s.p., Ob dolenjski 
železnici 82, 1000 Ljubljana (partner) 

3. 

JV NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec (vodilni partner), RIKO 
d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana (partner), HIDROTEHNIK d.o.o., 
Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana (partner) in VGP DRAVA Ptuj d.o.o., 
Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj (partner) 
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Ponudniki so (po odpravi računske napake s strani naročnika1) ponudili sledeče ponudbene cene: 
 

Zap. 
št. 

Ponudnik 
Ponudbena cena  

brez DDV 
v EUR 

1. 
JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 
20, 4000 Kranj (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., 
Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana (partner) 

3.388.197,63 

2. 

JV GARNOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj (vodilni partner), 
TRGOGRAD d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija 
(partner) in IGFC, Aleš Bratina s.p., Ob dolenjski železnici 82, 
1000 Ljubljana (partner) 

4.041.168,15 

3. 

JV NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec 
(vodilni partner), RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 
Ljubljana (partner), HIDROTEHNIK d.o.o., Slovenčeva ulica 
97, 1000 Ljubljana (partner) in VGP DRAVA Ptuj d.o.o., 
Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj (partner) 

4.026.879,91 

 
 

RAZVRSTITEV PONUDB GLEDE NA POSTAVLJENA MERILA 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. 
člena ZJN-3). Pri oceni ponudb se upošteva ponudbena cena brez DDV. 
 
Člani strokovne komisije so v skladu s 4. odstavkom 89. člena prejete ponudbe najprej razvrstili po merilu. 
 

Ponudnik 
Ponudbena cena  

brez DDV 
v EUR 

Vrstni 
red 

JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska 
cesta 20, 4000 Kranj (vodilni partner) in MAPRI 
PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 
Ljubljana (partner) 

3.388.197,63 1 

JV NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec 
(vodilni partner), RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 
Ljubljana (partner), HIDROTEHNIK d.o.o., Slovenčeva ulica 
97, 1000 Ljubljana (partner) in VGP DRAVA Ptuj d.o.o., 
Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj (partner) 

4.026.879,91 2 

JV GARNOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj (vodilni partner), 
TRGOGRAD d.o.o., Litija, Breg pri Litiji 56, 1270 Litija 
(partner) in IGFC, Aleš Bratina s.p., Ob dolenjski železnici 
82, 1000 Ljubljana (partner) 

4.041.168,15 3 

 
Naročnik je ugotovil, da ekonomsko najugodnejša ponudba, ponudba ponudnika JV GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., 
Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana (partner), ni neobičajno nizka.  
 
Naročnik je skladno s prvim in četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 v nadaljevanju pregledal ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo ter izvedel preveritev ponudbe in ugotovil: 
 

                                                      
1  Zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v obrazcu »Ponudbeni predračun«, je naročnik 

ponudnika JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o. (partner) ter JV GARNOL 
d.o.o. (vodilni partner), TRGOGRAD d.o.o. (partner) in IGFC, Aleš Bratina s.p. (partner), pozval k posredovanju pisnega soglasja k 
popravku računske napake. Ponudnika sta soglasje predložila v zahtevanem roku, do dne 14. 07. 2021.  

 
Ponudnik JV NIVO EKO d.o.o. (vodilni partner), RIKO d.o.o. (partner), HIDROTEHNIK d.o.o. (partner) in VGP DRAVA Ptuj d.o.o. 
(partner) je računsko napako sam odpravil v svoji ponudbi, zato poziv k popravku računske napake ni bil potreben. 
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Zap. 
št. 

Ponudnik Ugotovitev 

1. 

JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., 
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (vodilni 
partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., 
Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana 
(partner) 

Ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, 
določenimi v obvestilu o javnem naročilu 
ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila.  

 
Po opravljenem pregledu in celostni preveritvi ekonomsko najugodnejše ponudbe ter na podlagi odločitve o 
priznanju sposobnosti št. 43017-19/2020-55 z dne 13. 04. 2021 je naročnik ugotovil, da ne obstajajo razlogi 
za izključitev ponudbe, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, da njegova ponudba ustreza 
potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, 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, kar pomeni, 
da je ponudba, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.   
 
V skladu z zgoraj navedenim in upoštevajoč merila predmetnega postopka, je naročnik izbral ponudbo 
ponudnika JV GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (vodilni partner) in 
MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana (partner), s ponudbeno ceno 
3.388.197,63 EUR brez DDV. 
 
Upoštevaje zgoraj navedeno je odločitev naročnika utemeljena.  
 
Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, št. NRP 2415-
06-0045, ter proračunu Občine Železniki na PP 13015. 
 
Pravni pouk: 
 
Zoper odločitev o oddaji naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo pri naročniku najkasneje v osmih (8) 
delovnih dneh od objave te odločitve na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži elektronsko v 
sistemu eRevizija (https://portalerevizija.si). Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. 
člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; 
v nadaljevanju: ZPVPJN). 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 

 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 

 ime naročnika, 

 oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, 

 predmet javnega naročila, 

 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem, 

 potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. 
 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 
dokazujejo. 
 
Ob vložitvi zahtevka je vlagatelj v skladu z 71. členom ZPVPJN dolžan plačati takso v višini 25.000,00 EUR 
na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-00803720.  
 
 
                                                                                                      Roman Kramer, 
                                                                                                             direktor 
Objaviti:  

- Portal javnih naročil 
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