
GECT GO / EZTS GO 
Ulica Cadorna 36, 34170 Gorica 

OBVESTILO O RAZPISU 

Obvestilo razpisu 

NAROČNIK: I.1) Naziv, naslovi in kontakti: GECT GO/EZTS GO Ulica Cadorna 36, 

34170 Gorica, edina odgovorna za postopek:  Fabiana Pieri, varni predal e-pošte: 

pec@pec.euro-go.eu. I.2) Skupni razpis: NO. I.3) Obveščanje: razpisni dokumenti 

so na voljo na strani https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo. I.4) 

Vrsta naročnika: Oseba javnega prava. 

II) PREDMET RAZPISA: II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odprt 

postopek v skladu z 60. čl. ZO 50/2016, oddaje naročila za storitve izmere, sestave 

delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, izdelave dokončne 

in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), koordinacije varnosti v fazi projektiranja 

in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del za izvedbo »Čezmejnega parka Soča-

Isonzo – Sklop 3. Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž meje«, ki bo 

izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - 

projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru 

»Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«. 

Sklep o nameri sklenitve pogodbe št. 53/2019. II.1.2) Vrsta naročila in glavni kraj 

izvedbe: Naročilo tehničnih storitev. Glavni kraj izvedbe: Gorica, Italija in Nova 

Gorica, Slovenija. Šifra NUTS naročnika: ITH43. Šifra NUTS kraja izvedbe naročila. 

ITH43 in SI023. II.1.3) Obvestilo se nanaša na: Javno naročilo. II.1.5) Kratek opis 

naročila: V skladu s 24. čl. ZO 50/2016 je predmet naročila oddaja arhitekturnih in 

inženirskih storitev v zvezi z  "izmero, sestavo delitvenih zemljiškoknjižnih in 

katastrskih načrtov za razlastitve, izdelavo dokončne in izvedbene dokumentacije 
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(PGD in PZI), koordinacijo varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenjem del in 

obračunavanjem del za izvedbo »Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 3. Projekt 

za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž meje«, ki bo izveden v okviru evropskega 

projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih 

teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega 

sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«. II.1.7) Naročilo ureja 

Sporazum o javnih naročilih: št. II.1.8) Sklopi: ne. II.2) Količina ali celoten obseg 

naročila: II.2.1) Količina ali celoten obseg: Znesek naročila je 67.820,69 €, poleg 

tega še DDV in zakonske obveznosti, če so predvidene, kot je natančneje 

opredeljeno v razpisnih pogojih. II.2.2) Opcije: ne. II.3) Trajanje javnega naročila 

ali rok za izvedbo: Glejte razpisne pogoje. 

III) PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE: III.1.1) Obvezni 

depoziti in jamstva: Glejte razpisne pogoje. III.1.2) Pravna oblika, ki jo mora 

prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: Glejte 48. čl. 

ZO 50/2016 in razpisne pogoje. III.1.3) Drugi posebni pogoji: ne. III.2.1) Osebni 

status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register 

poklicev in trgovski register: Glejte razpisne pogoje. III. 2.2.) Poslovna in 

finančna sposobnost: Glejte razpisne pogoje. III.2.3) Tehnična sposobnost: Glejte 

razpisne pogoje. III.2.4) Podizvajanje: podizvajanje je dovoljeno z omejitvami, ki 

so navedene v razpisnih pogojih. 

IV) POSTOPEK: IV.1.1) Vrsta postopka: Odprti. Razpisni postopek bo voden s 

pomočjo elektronskega sistema. IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša 

ponudba, ki bo določena na podlagi najboljšega razmerja kakovost/cena skladno s 

črko b) 3. odstavka 95. člena ZO 50/2016. IV.2.2) Uporabljena bo elektronska 

dražba: ne. IV.2.3) Rok za sprejem ponudb: 29.07.2019 do 12:00 ure prek 
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elektronskega sistema na naslov 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo, po predhodni registraciji 

skladno z navedbami v razpisnih pogojih, ki so na voljo na isti spletni strani. IV. 3.6) 

Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje: italijanski in 

slovenski. IV. 3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati 

veljavnost ponudbe: 180 dni od roka za sprejem ponudb. IV.3.8) Način odpiranja 

ponudb: Datum: 29.07.2019 ob 14. uri Kraj: Poslovni sedež: Via Diaz 5 - Palazzo 

Alvarez (1. nadstropje, vhod z ulice Alvarez), 34170 Gorica, Italija.  

VI) OSTALE INFORMACIJE: VI.3) Dopolnilne informacije: Šifra CIG je: 79343619D2. 

Šifra CUP je: B81B17000110007. Šifra CPV je 71250000-5. Gospodarski subjekti bodo 

lahko zahtevali pojasnila do 19.07.2019, izključno prek razdelka “Chiarimenti” 

(sporočila) spletnega povpraševanja. Ogledi: oglede bo možno opraviti na način, 

določen v razpisnih pogojih, ob navedenih dneh: 8, 10, 15, 17.07.2019. Izbrani 

ponudnik je dolžan naročniku povrniti stroške objave v Uradnem listu Republike 

Italije v roku 60 dni od oddaje naročila.  

VI.4) Pritožbeni postopki: VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: 

Krajevno pristojno Deželno upravno sodišče; internetni naslov (URL): 

www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbe na to obvestilo 

je možno vložiti najkasneje do roka iz 5. odst. 120. čl. ZO 104/2010. VI.5) Datum 

odpošiljanja obvestila: ____.06/2019.  

VII) DOKUMENTACIJA: razpis, razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisa, ter celotno 

dokumentacijo je možno prenesti s spletne strani: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo. 

Edina odgovorna za postopek Fabiana Pieri, univ.dipl.arh.  


