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Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA POTENCIALNIH PONUDNIKOV I
Zveza: Javno naročilo št. 43009-6/2019 – GOI dela na objektu Hotel Brdo; št. objave na Portalu 
javnih naročil: JN004315/2019-B01

1. Vprašanje ponudnika 

Pozdravljeni,
v RD imate zahtevo " Povprečni splošni letni promet (upoštevani bodo prihodki iz poslovanja) 
gospodarskega subjekta
v poslovnih letih 2015, 2016 in 2017 znaša za posamezno leto vsaj 35.000.000,00 EUR "

Zanima nas, zakaj ste izpustili poslovno leto 2018, saj je že zaključeno??

Hvala in lp.

Odgovor naročnika:

Naročnik v tem delu ne spreminja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo 
pri presoji izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 2.2.4 II. poglavja dokumentacije 
upošteval prihodke iz poslovanja iz revidiranih računovodskih izkazov. 

2. Vprašanje ponudnika 

Spoštovani,
dne 21. 06. 2019 do 13.20 ure še ni objavljenih popisov del.
Naročnika naprošamo, da čim prej objavi manjkajoče popise in temu primerno podaljša rok za 
oddajo ponudbe.
Hvala.

Odgovor naročnika:

Za oddajo javnega naročila naročnik izvaja konkurenčni postopek s pogajanji, ki poteka na 
način določen v 11. točki I. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki 
v 1. fazi postopka predložijo prijavo za sodelovanje skladno s točko 11.1 I. poglavja 
dokumentacije. S popisi del bodo seznanjeni tisti ponudniki, ki bodo oddali prijavo za 
sodelovanje in bodo izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika skladno z dokumentacijo. 
Naročnik  bo po pregledu in ocenjevanju prijav za sodelovanje ponudnike preko informacijskega 
sistema e-JN pozval k predložiti prvih ponudb za predmetno naročilo in ti bodo skladno s točko 
11.2 med drugim predložili tudi izpolnjene popise del. 

Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev prijave za sodelovanje.

3. Vprašanje ponudnika 

Spoštovani,

naročnika prosimo za objavo popisov. Na objavljenem linku jih namreč ni.
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Hvala in lep pozdrav.

Odgovor naročnika:

S popisi del bodo seznanjeni tisti ponudniki, ki bodo oddali prijavo za sodelovanje in bodo 
izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika skladno z dokumentacijo.

4. Vprašanje ponudnika 

Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji ni popisov.

Odgovor naročnika:

S popisi del bodo seznanjeni tisti ponudniki, ki bodo oddali prijavo za sodelovanje in bodo 
izpolnjevali pogoje in zahteve naročnika skladno z dokumentacijo.

Vsi odgovori in dodatna pojasnila se štejejo kot dopolnitev dokumentacije za oddajo javnega 
naročila št. 43009-6/2019 (oznaka: JN004315/2019-B01).

Pripravila:                                                                                             Tatjana Guštin                                    
Anja Lavrič                                                                              vodja Sektorja za splošne zadeve
               

Objaviti na:
- spletni strani naročnika in
- Portalu javnih naročil.
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