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Zadeva: POJASNILO NA PRISPELO VPRAŠANJE – 1
Zveza: Razpisna dokumentacija št. 430-92/2021-2 z dne 11. 03.  2020;
                MORS 67/2021-JNNV, Prenova kotlovnice Pekre, objavljene na spletni strani 

MORS, datum objave: 12. 03. 2021.

Do dne 17. 03. 2021 je naročnik prejel naslednji vprašanji preko Glavne pisarne MORS:

(Datum prejema: 17. 03. 2021)
1. Vprašanje:

Spoštovani,
Prosim za pojasnilo glede zahtevane NOx emisije in izkoristka kotla.
Predviden gorilnik (WL40 Z-A-Z -> NOx 268mg/m3) presega z Uredbo zahtevano mejo 185 
mg/kWh.
Prav tako so z isto uredbo omejene izgube z dimnimi plini (6% oz. max. 1 % več). Po tehničnih 
listih predvidenega kotla je vložena moč za predvideni kotel 478 kW, kar pomeni izkoristek kotla 
je 92,1 % ob upoštevanju sevalnih izgub izgube 0,22 % -> izgube z dimnimi plini 7,68 %. 
Kakšna je zahtevana NOx emisija in izkoristek kotla za ta projekt?

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljam.

Odgovor: 
Zahteva naročnika je, da morajo biti emisije NOx manjše od 185 mg/kWh, izgube z dimnimi plini 
ne smejo presegati 7%, kotel pa mora zagotavljati izkoristek 93% - minus sevalne izgube.

(Datum prejema: 17. 03. 2021)
2. Vprašanje:

V zvezi s povabilom  k oddaji ponudbe št. 430-92/2021-2 z dne 11.03.2021, zveza: Javno naročilo 
št. MORS 67/2021 – JNNV, prenova kotlovnice v ICZR Pekre, imamo prošnjo po spremembi 
Navodil o postopku oddaje javnih naročil in sicer poglavja Reference:

V navodilih navajate naslednje pogoje za Reference:
Ponudnik ali podizvajalec mora dokazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred datumom oddaje 
ponudbe kvalitetno in strokovno ter v pogodbenem roku, v skladu s standardi in zahtevami 
investitorja opravil najmanj tri (3) posle v vrednosti vsaj 20.000 € z DDV za posamezni posel s 
področja gradbenih in strojno-inštalacijskih del:

- demontaža ali montaža kotla 400 kW
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Ker v zadnjih letih prevladujejo drugi načini ogrevanja (toplote črpalke, VRF,…) in manj ogrevanje 
na ELKO, smatramo, da je dovolj za izpolnjevanje pogoja 1 posel demontaža ali montaža kotla 
400 kW, zato vas vljudno prosimo za spremembo referenčnih pogojev.

V upanju ugodne rešitve naše prošnje, vas lepo pozdravljamo.

Odgovor:
Ponudnik lahko reference izkaže sam ali s podizvajalcem, ki lahko zadosti zahtevanim 
referencam naročnika. V kolikor bo ponudnik za posamezno referenco podal referenco 
prijavljenega podizvajalca, mora le-tega prijaviti v okviru oddane ponudbene dokumentacije. Kljub 
drugim načinom ogrevanja, ki se dandanes uporabljajo, naročnik meni, da je nujno da ima 
ponudnik izkušnje iz področja toplovodnih kotlov, ki so predmet naročila. Ponudnik posreduje 
reference iz obdobja zadnjih (10) desetih let pred oddajo ponudbe in sicer za opravljene najmanj 
3 (tri) navedene posle. 

Pripravil:
Peter Rudolf           
višji svetovalec                       Marjetka Kordiš  

sekretarka
vodja sektorja

Poslano:
– Naslovniku PORTAL GOV.SI. 
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