
    
 
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”, sprejema naslednjo 
 

ODLOČITEV 
 
Javno naročilo se odda ponudniku Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in 
gradnio cest d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica. 
 
Obrazložitev: 
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN005019/2019-B01 dne 15. 07. 
2019 objavil javno naročilo » ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO – SKLOP 2 BRV ČEZ SOČO V SOLKANU«. 
 
Postopek oddaje naročila se izvaja na podlagi 40. člena ZJN-3 kot odprti postopek. 
 
Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 19. 8. 2019 do 12:00 ure, je naročnik v elektronski sistem EZTS 
GO prejel ponudbe s strani ponudnikov: 
- Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o.: € 1.151.162,38 
+ DDV = € € 1.404.418,10 
 
Nepravočasnih ponudb ni bilo. 
  
Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno samodejno v elektronskem sistemu EZTS GO, in sicer dne 19. 
8. 2019 ob 12:01 uri. 
 
V postopku javnega odpiranja ponudb je bilo ugotovljeno, da so ponudniki oddali ponudbe s 
ponujenimi cenami, kot sledi: 

1. Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o.: € 
1.151.162,38 + IVA = € 1.404.418,10 
 

Naročnik je pregledal najugodnejšo ponudbo ponudnika Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba 
za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o. in ugotovil, da pri njej ne obstajajo razlogi za izključitev, da so 
izpolnjeni pogoji za sodelovanje, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v 
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da je prispela pravočasno, 
da pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, da je naročnik ni ocenil za neobičajno 
nizko in da cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika in da je torej dopustna. Ker skladno z 
merili za izbor tudi najugodnejša, se javno naročilo odda ponudniku Kolektor Cestno podjetje Nova 
Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o. 



    
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 25.000,00 EUR 
na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 11  6110-7111290-00501919. 
 
Gorica, 10.09.2019 

 
EZTS GO 
 
Tea Podobnik 
V.D. Direktorja 

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


