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1. Vprašanje ponudnika 

Naročnika prosimo, da pojasni namen ogleda lokacije in kateri podatki bodo v okviru ogleda 
razkriti. Po našem mnenju je to v nasprotju z ZJN-3, saj moramo ponudniki s tem vnaprej 
razkriti interes po oddaji ponudbe. Prosimo, da v kolikor naročnik nima posebnih razlogov, 
navedeno zahtevo umakne.

Odgovor naročnika:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena. 

Namen ogleda lokacije je seznanitev ponudnikov s predmetom javnega naročila. 

2. Vprašanje ponudnika

Prosimo naročnika za potrditev, da se "fotokopija pogodbe o zaposlitvi ali obrazec M1 (podatki o 
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo 
in zavarovanju za primer brezposelnosti)", zahteva samo za normiranega vodjo gradnje?

Odgovor naročnika:

Skladno z drugo točko drugega odstavka točke 2.1.1 mora gospodarski subjekt, ki bo v 
predmetnem javnem naročilu opravljal dejavnost gradbeništva in oddaja prijavo/ponudbo,
izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva in sicer imeti sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z 
najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po četrtem in šestem odstavku 14. 
člena GZ, kar dokazuje z obrazcem M1 ali pogodbo o zaposlitvi za vodjo del.

M1 obrazec oziroma fotokopijo pogodbe o zaposlitvi mora predložiti tudi ponudnik ali tisti 
partner, ki v finančnem smislu prevzema v skupni ponudbi največji obseg del, za nominiranega 
vodjo gradnje. 

3. Vprašanje ponudnika

Spoštovani,

ali je predložitev referenčnih potrdil v fazi prijave obvezna? Prosimo, da naročnik zahtevo 
umakne in dovoli, da predložimo zgolj nepotrjena referenčna potrdila ali podpisana s strani 
ponudnika samega. Enako nas zanima glede BON obrazca ga lahko predložimo na poziv 
naročnika v fazi po oddaji prijave?

Odgovor naročnika:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.
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Predložitev potrjenih referenčnih potrdil in BON obrazca je v fazi oddaje prijave za sodelovanje 
obvezna. 

4. Vprašanje ponudnika

Ali bo naročnik v drugi fazi, po tem ko bo odločil, katere ponudbe so dopustne oz. nedopustne 
samo iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev, izdal odločitev in ponudnikom omogočil 
uveljavljanje pravnega varstva? Menimo, da brez pravnomočnega akta ne moremo biti izločeni 
iz postopka javnega naročila, zato prosimo, da naročnik potrdi, da bo izdal odločitev o tem, 
kateri ponudniki so vabljeni v pogajanja po pridobitvi prvih ponudb.

Odgovor naročnika:

Ne. Naročnik bo po opravljenem pregledu prvih ponudb in ugotovitvi, katere ponudbe so 
dopustne oziroma so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova 
zagotovljena sredstva, ponudnike, ki so oddali takšne ponudbe povabil na pogajanja. Naročnik 
v fazi med oddajo prve ponudbe in izvedbo pogajanj ne bo izdal nobenega pravnega akta.
Ponudniku bo omogočeno uveljavljanje pravnega varstva po izdaji odločitve o oddaji javnega 
naročila. 

5. Vprašanje ponudnika 

Prosimo naročnika, da ponovno prouči pravno podlago za izvedbo pogajanj, saj na eni strani 
navaja številne neekonomske razloge, ki zahtevajo izvedbo pogajanj, na drugi strani pa se bo 
pogajal samo o ceni, s čimer negira obstoj resničnih razlogov za izvajanje konkurenčnega 
postopka s pogajanji. Hkrati z ogledom gre še za en manever vplivanja na pridobitev točno 
določenega ponudnika, zato naročnika pozivamo, da postopek prekine in izvede odprti 
postopek ali katerega od drugih postopkov, za katerega ima pravno podlago.

Odgovor naročnika:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

6. Vprašanje ponudnika 

Naročnik pri 15. vprašanju z dne 25. 7. 2019 navaja, da ponudnik lahko predloži tudi v 
vprašanju navedene alternativne listine, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje referenčnih 
pogojev. Prosimo za potrditev, da navedene listine v primeru likvidacije referenčnega naročnika 
veljajo kot alternativa referenčnemu potrdilu.

Odgovor naročnika:

Potrjujemo, da navedene listine v primeru likvidacije referenčnega naročnika veljajo kot 
alternativa referenčnemu potrdilu, v kolikor te listine vsebujejo podatke, iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje referenčnih pogojev in morajo po vsebini vsebovati vse podatke iz naročnikovih 
obrazcev. 

7. Vprašanje ponudnika

Spoštovani, 

naročnika prosimo, da spremeni zahteve glede referenčnih pogojev za vodjo del, vodjo gradnje 
in vodjo del za področje gradbeništva. Namreč probelm je v tem, da predhodna zakonodaja ni 
poznala vseh teh različnih funkcij, pravtako te funkcije niso zakonsko obvezne, zatorej naročniki 
ne morejo potrditi refrence tem osebam. Namreč zakonsko je bilo potrebno določiti oz. 
imenovati samo Odgovornega vodjo del (OVD) in praviloma je bila ta oseba v gradbeni pogodbi 
in na gradbiščni tabli. Vseh ostalih ljudi pa naročnik "ni poznal", zato naročniki ne želijo 
podpisati refernc ljudem, ki formalno niso bili imenovani, saj to ni bilo potrebno. 
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V sled zgoraj navedenemu predlagamo, da naročnik zahteva referenčne pogoje zgolj za Vodjo 
del. Ponudnik pa mora določiti še ostale udeležence. 

Alternativno, predlagamo, da lahko funkcijo vodjo del, vodjo gradnje in vodjo del za področje 
gradbeništva opravlja ena oseba. V vsakem primeru ima ta oseba pomočnike, ne glede na to ali 
jih vi zahtevate ali ne, saj to je v interesu izvajalcu. Trenutno je zaplet zgolj pri potrjevanju 
funkcij pri projektih, ki tega niso imeli tako specificirano. 

Hvala.

Odgovor naročnika:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

8. Vprašanje ponudnika

Ker naročnik na zastavljena vprašanja "očitno" ne bo odgovoril pred rokom za postavljanje 
vprašanj, kar pomeni, da je s tem onemogočeno ponudnikom, da v primeru nejasnosti še lahko 
postavijo vprašanja, pričakujemo, da bo podaljšal rok za postavljanje vprašanj!

Odgovor naročnika:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena. Naročnik 
ravnal skladno s 6. točko dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

9. Vprašanje ponudnika

Ali je lahko vodja del in vodja gradnje ena oseba? 

Namreč 14.člen Gradbenega zakona govori: "Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za 
vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja 
gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za 
uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in 
zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče." Torej se določi vodjo del, ki je vodja gradnje. 
Gre za isto osebo. 

Tudi pojmovanje ja tako "vodja del je fizična oseba, ki izvajalcu del pri gradnji odgovarja za 
skladnost izvedenih del s 
projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, 
ter 
predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;" 
Torej ena oseba je ODGOVORNA izvajalcu, kot entiteti. 

Zakon tudi ne pozna terminologije vodja posameznih del. Zato menimo, da izvajlec, ki izvaja 
gradbena dela imenuje eno osebo, ki je Vodja del in hkrati vodja gradnje, ter vodja prevzetih 
del, torej gradbenih del. On pa ima pod sabo, delovodje, kalkulante, ..... Naročnika prosimo, da 
dovoli, da lahko ena oseba pokrije vse tri funkcije, saj drugače s strani odgovornosti do izvajalca 
ni logično. Tudi zakon tega ne predvideva.

Odgovor naročnika:

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.
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Vsi odgovori in dodatna pojasnila se štejejo kot dopolnitev dokumentacije za oddajo javnega 
naročila št. 43009-6/2019 (oznaka: JN004315/2019-B01).

                                                                                                       Tatjana Guštin
                                                                                           vodja Sektorja za splošne zadeve

Objaviti na:
- spletni strani gov.si in
- Portalu javnih naročil                                                                
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