
    
 
EZTS GO 
EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE “OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” 
ULICA CADORNA 36 
I - 34170 GORICA 
ITALIJA 
(v nadaljnjem besedilu: naročnik) 

 
Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 
14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik v postopku oddaje javnega naročila “ČEZMEJNI PARK SOČA-
ISONZO – SKLOP 2, BRV ČEZ SOČO V SOLKANU IN POVEZAVA Z OBSTOJEČO KOLESARSKO POVEZAVO 
SOLKAN-PLAVE”, sprejema naslednjo 
 

ODLOČITEV 
 
Ponudbi ponudnikov ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 71, 6210 
Sežana in KOLEKTOR Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o., 
Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, se zavrneta kot nedopustni in se javno naročilo v 
predmetnem postopku posledično ne odda. 
 
 
Obrazložitev: 
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN008652/2018-B01 dne 18. 12. 
2018 objavil javno naročilo »ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO – SKLOP 2, ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO 
– SKLOP 2, BRV ČEZ SOČO V SOLKANU IN POVEZAVA Z OBSTOJEČO KOLESARSKO POVEZAVO SOLKAN-
PLAVE«. 
 
Postopek oddaje naročila se izvaja na podlagi 40. člena ZJN-3 kot odprti postopek. 
 
Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 28. 1. 2019 do 12.00, je naročnik v elektronski sistem eJN 
prejel ponudbe s strani ponudnikov: 
- ADRIAPLAN, inženering, trgovina in storitve, d.o.o. 
- Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o. 
 
Nepravočasnih ponudb ni bilo. 
  
Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno samodejno v elektronskem sistemu eJN, in sicer dne 28. 1. 
2019 ob 12:01 uri. 
 
V postopku javnega odpiranja ponudb je bilo ugotovljeno, da so ponudniki oddali ponudbe s 
ponujenimi cenami, kot sledi po vrstnem redu od najugodnejše do najmanj ugodne: 
 

1. Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o.: € 
1.749.973,31 + DDV = € 2.134.967,44 

2. ADRIAPLAN, inženering, trgovina in storitve, d.o.o.: € 1.792.331,83 + DDV= € 2.186.644,83 



    
 
Naročnik pri pregledu ponujenih cen obeh ponudnikov ugotavlja, da je v dokumentu Navodila za 
izdelavo ponudbe, pogoji in merila določil, da ima za javno naročilo na voljo 1.379.553,95 EUR, ki so 
namenjena tudi poplačilu davka na dodano vrednost ter da bo vsaka ponudba, ki bo presegala to 
vrednost, iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna. Ker ponudba ponudnika Kolektor 
Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o. v višini € 2.134.967,44 z DDV 
in ponudba ponudnika ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o. v višini € 2.186.644,83 
presegata zagotovljena sredstva naročnika in hkrati nista skladni z zahtevo naročnika, določeno v prej 
citiranem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se na podlagi 29. točke prvega 
odstavka 2. člena ZJN-3 označita kot nedopustni in posledično zavrneta. 
 
Na podlagi navedenega je naročnik sprejel odločitev, kot izhaja iz izreka te odločitve. 
 
S tem je izdaja te odločitve utemeljena. 
 
Pravni pouk: 
Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku osmih 
delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17). Vlagatelj 
mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. Zahtevek za revizijo se vloži pisno 
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka za 
revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti original potrdilo banke o plačilu takse v višini 1000,00 EUR 
na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 11  16110-7111290-00865218. 
 
Ta objava je sestavljena v italijanščini in slovenščini. V primeru razhajanja ali dvomov glede pravilnega 
tolmačenja prevlada besedilo v slovenskem jeziku. 
Gorica, 31.01.2019 

 
EZTS GO 
 
Sandra Sodini 
Direktorica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 
- v objavo na Portal javnih naročil, 
- v arhiv. 
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