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Datum: 21. 7  2021  

 

 

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO 
JAVNEGA NAROČILA 

 

2. popravek 

 

Predmet javnega naročila: 
Dobava cevnega materiala iz umetnih mas in LTŽ pokrovov 

JHMB d.o.o. razpisuje javno naročilo »Dobava cevnega materiala iz umetnih mas in LTŽ pokrovov« na osnovi 
pooblastila št. JN-P-02/2021 izdanega s strani podjetja Nigrad komunalno podjetje d.o.o. 

 

 

Številka javnega naročila 
JN-05/2021 

 
 
 
 
 
 
Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 
2021/S 123-325327, dne 29. 6. 2021 in na Portalu za javna naročila pod številko objave JN004372/2021-B01, 
dne 28. 6. 2021. 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), naročnik Nigrad, 
komunalno podjetje, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za predmet naročila »Dobava cevnega materiala 
iz umetnih mas in LTŽ pokrovov« najkasneje do: dne 2. 8. 2021 do 12:00 ure. 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 
4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: 
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo 
e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na 
gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. 
Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen 
Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta 
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za 
oddajo ponudb. 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zgoraj 
navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu 
e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če 
ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana 
ponudba. 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 8. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen za odpiranje ponudb, prikaže 
podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga 
ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v 
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 

Kontakt naročnika: JHMB d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor tel. 00386 2 45 00 300, javnanarocila@jhmb.si 
 

Ostala dokumentacija ostaja nespremenjena. 

 

S spoštovanjem, 
                                                   Direktorica  

  mag. Lidija Pliberšek 

 


