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okoljskih vidikov; št. objave na Portalu javnih naročil: JN004315/2019-B01

1. Vprašanje ponudnika 

Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo po izkazovanju pooblaščenega inženirja (PI) po ZAID-
u, za VSEH 5 zahtevanih kadrov. Ker pri tem projektu NE gre za projektiranje, pa navkljub 
temu, da gre za zahtevnejši objekt, ni nobene potrebe po tem, da bi zahtevani kadri: vodja del, 
vodja gradnje, kot tudi vsi posamezni vodje del bili Pooblaščeni inženirji (PI) z izpitom za 
projektiranje.

Torej: naročnik naj takoj UMAKNE zahtevo po tem pogoju.

Odgovor naročnika:

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

Naročnik bo kot ustrezen kader upošteval osebe, ki so vpisane v Imenik pooblaščenih inženirjev 
z aktivnim poklicnim nazivom ali Imenik aktivnih vodij del ter izpolnjujejo ostale pogoje iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2. Vprašanje ponudnika

Spoštovani!

Opozarjamo na nedopustno in nesmiselno postavljene pogoje v razpisni dokumentaciji. 
Naročnik za vse vodje (vodja del, vodja gradnje, vodja del za področje gradbeništva, 
elektrotehnike in strojništva) zahteva izpolnjevanje pogojev po GZ in ZAID. Takšne zahteve niso 
upravičene, kot pojasnjujemo spodaj.

Naročnik s tem, ko zahteva, da oseba izpolnjuje pogoj po ZAID, pravzaprav išče nekoga, ki ne 
ustreza temu, kar naročnik potrebuje. Opozarjamo, da posameznik, ki izpolnjuje pogoje za 
projektante (ima opravljen izpit izključno iz projektiranja), po novi zakonodaji AVTOMATSKO 
pridobi status pooblaščenega inženirja, s tem pa tudi pooblastilo za vodenje del vendar pa ne 
gre pozabiti, da posameznik, ki je sicer projektant, NIMA NIKAKRŠNIH IZKUŠENJ s področja 
VODENJA DEL!!! 

Menimo, da naročnikov interes ni v tem, da pridobi osebe, ki imajo naziv Pooblaščeni inženir, v 
resnici pa se za tem nazivom skriva projektant BREZ IZKUŠENJ s področja vodenja del. Glede 
na zahtevnost projekta menimo, da želi naročnik dobiti osebo, ki je v preteklosti uspešno vodila 
dela na zahtevnih objektih, saj gre pri predmetnem razpisu vendarle za gradnjo in ne za 
projektiranje! 
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Ne le, da je zahteva nesmiselna, tudi nima prave povezave s predmetom javnega naročanja 
(gre za gradnjo in ne projektiranje), vendar tudi predstavlja nesorazemeren pogoj, ki hkrati 
močno in na nedopusten način omejuje konkurenco. 

Pozivamo naročnika, da NEMUDOMA spremeni predpisane pogoje na način, da osebe 
izpolnjujejo pogoje po GZ ALI (!!!) po ZAID. V nasprotnem primeru govorimo o več tisočih 
inženirjih, ki so izvajali najtežje in najzahtevnejše objekte po Sloveniji in v tujini, pridobili 
ogromno izkušenj in referenc, dokazali, da so visoko usposobljeni in ki bi lahko več kot 
kvalitetno izpeljali predmetno javno naročilo, vendar pa zgolj zaradi pomanjkanja izpita iz 
projektiranja (ki sploh ne igra nobene vloge) ne morejo oddati ponudbe. 

V kolikor naročnik tega ne bo dopustil, smatramo, da so razpisni pogoji napisani za nek 
specifičen subjekt, s čimer pa naročnik nedopustno favorizira nekatere ponudnike in zapira krog 
ponudnikov. To nikakor ni skladno s temeljnimi načelo javnega naročanja, ki so zavezujoča tudi 
za naročnika, zato bomo ponudniki v primeru, da naročnik teh pogojev ne bo spremenil, vložili 
revizijski zahtevek!

S spoštovanjem.

Odgovor naročnika:

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

Naročnik bo kot ustrezen kader upošteval osebe, ki so vpisane v Imenik pooblaščenih inženirjev 
z aktivnim poklicnim nazivom ali Imenik aktivnih vodij del ter izpolnjujejo ostale pogoje iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. Vprašanje ponudnika

Naročnik naj TAKOJ umakne zahteve, da vodje posameznih del in vodja del izpolnjujejo pogoje 
po ZAID! 

Zahteve niso dopustne, saj s tem naročnik izloča večino družb, ki imajo visoko usposobljen 
kader zgolj na račun pomanjkanja strokovnega izpita za projektiranje! Predmet tega razpisa NI 
PROJEKTIRANJE, zato naj naročnik takšno zahtevo nemudoma umakne!!! 

Lp

Odgovor naročnika:

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

Naročnik bo kot ustrezen kader upošteval osebe, ki so vpisane v Imenik pooblaščenih inženirjev 
z aktivnim poklicnim nazivom ali Imenik aktivnih vodij del ter izpolnjujejo ostale pogoje iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

4. Vprašanje ponudnika

Pozdravljeni,

zahtevamo podaljšanje roka zaradi spornih pogojev in nerazjasnjenih pojmov!!! Naročnik naj 
podaljša rok za vprašanja do 31.8., rok za prejem ponudb pa vsaj do 7.8.2019. Rok je prekratek 
in ne daje možnosti, da ponudniki razčistijo vsa sporna vprašanja pred oddajo ponudb!!!!

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 naročnika in
- Portalu javnih naročil                                                                
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