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Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA POTENCIALNIH PONUDNIKOV III
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
Iz objavljenih vprašanj in njih odgovorov je razvidno, da naročnik spreminja dokumentacijo v kar
nekaj delih, med drugim tudi določa nov datum ogleda. Vendar nove dokumentacije na spletni
strani, ki jo vsakič navaja, ni mogoče videti, ker na tej spletni strani javlja: "Vsebinska prenova
strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje."
Pozivamo naročnika, da datum novega ogleda objavi tudi tu na portalu, med odgovori, jasno in
nedvoumno, da bomo vsi zainteresirani korektno obveščeni. Da ne bi ta datum objavili kje, kjer
ga ne bo mogoče videti, pa da ga zgrešimo.
Odgovor naročnika:
Naročnik je dokumentacijo spremenil, tako, da se stran 8, I. poglavje: Navodila ponudnikom za
izdelavo prijave/ponudbe in zahteve naročnika, točka 10. Ogled lokacije, prvi odstavek spremeni
tako, da se po novem glasi:
Ponudnik se je dolžan udeležiti ogleda lokacije. Termini za ogled lokacije so:
1. 26. 6. 2019 ob 9.00 uri pred hotelom Brdo,
2. 2. 7. 2019 ob 9.00 uri pred hotelom Brdo,
3. 5. 7. 2019 ob 9.00 uri pred hotelom Brdo in
4. 22. 7. 2019 ob 12.00 uri pred hotelom Brdo.
Dokument je dostopen na Portalu javnih naročil in na spletni strani https://www.gov.si/drzavniorgani/vladne-sluzbe/generalni-sekretariat-vlade/javne-objave-generalnega-sekretariata-vlade/.
2. Vprašanje ponudnika
Naročnika obveščamo da na podani povezavi:
www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/generalni-sekretariat-vlade/javne-objave-generalnegasekretariata-vlade
ni dopolnitve oz. spremembe razpisne dokumentacije
Odgovor naročnika:
Zaradi težav na spletni strani gov.si, morajo ponudniki trenutno na spletni strani
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/generalni-sekretariat-vlade/javne-objavegeneralnega-sekretariata-vlade/ klikniti na ''Zbirka javnih objav'', kjer se pokaže seznam
objavljenih javnih naročil med njimi tudi javno naročilo JN004315/2019-B0, GOI dela na objektu

Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov, kjer je objavljena vsa dokumentacija. Težava bo v
prihodnjih dneh odpravljena.

mag. Barbara Peternelj
namestnica generalnega sekretarja vlade

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