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Zadeva: POJASNILO NA PRISPELA VPRAŠANJA – 2
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 24. 03. 2021 je naročnik prejel naslednji vprašanji preko Glavne pisarne MORS:

(Datum prejema: 24. 03. 2021)
1. Vprašanje:

Prosimo, da dovolite, da namesto vsakokratnega pridobivanja potrdil na obrazcu (Priloga R2) za 
reference izvedenih del predložimo že obstoječa potrdila, ki smo jih pridobili za namene drugih 
javnih naročil in vsebujejo vse zahtevane podatke.
Naročnik je dolžan vsako referenco tako ali drugače preveriti, obrazec mu služi le za to, da ima 
vse vhodne podatke za preveritev.
Prosimo za vašo potrditev.

Odgovor:
Skladno z razpisno dokumentacijo mora ponudnik ali podizvajalec dokazati, da je izvedel 
zahtevane posle. Naročnik bo referenčna potrdila, ki so pridobljena za druga javna naročila, v 
kolikor vsebujejo iste zahteve, sprejel kot ustrezna. 

2. Vprašanje:
Garancija za odpravo napak mora veljati za 5 let in 120 dni? Prosimo za potrditev. Naročnika pa 
samo obveščamo, da je strošek bančnih garancij ali kavcijskega zavarovanja zelo visok in se 
ponudba po nepotrebnem draži.
Če je mogoče, predlagamo za zavarovanje izvršnico, ki je prav tako ustrezen instrument 
zavarovanja. 
Prosimo naročnika za odgovor oziroma odločitev.

Odgovor:
Skladno z 10. členom osnutka pogodbe se ob podpisu zapisnika o končnem obračunu izvedenih 
del naročniku preda bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski 
dobi, kot je navedeno v določilih o finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi te 
pogodbe.« Izvajalec odgovarja za kvaliteto izvršenih pogodbenih del od dneva predaje izvedenih 
del naročniku in daje sledečo garancijo od sprejema in izročitve oziroma predaje del:
- 5 letno garancijo za kakovost izvedenih del,
- 3 leta na kotel (prerjavenje in tesnost),
- za ostale vgrajene materiale in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS 27/2016)  se lahko 
naročnik odloča o zahtevanih inštrumentih finančnega zavarovanja. Po proučitvi le-teh naročnik 
ugotavlja, da je bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku varnejši inštrument v primerjavi 
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z drugimi, konkretno izvršnico. Naročnik zato zahteva finančno zavarovanje, kot je navedeno v 
razpisni dokumentaciji oznake MORS 67/2021-JNNV.

3. Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji se moramo zavezati, da bomo zagotovili servis in kontrolo servisnih 
nastavitev naprave pred in po kurilni sezoni v roku 2 (dveh) let. Storitev lahko zagotovimo, vendar 
se servis obračuna kot ločena storitev. 
Morebitne odprave napak, ki pa bi se pojavile v garancijski dobi pa se odpravljajo brez stroška za 
naročnika.
Prosimo za potrditev ustreznosti razumevanja.

Odgovor:
Naročnik potrjuje, da se zahtevani obdobni servis, ki je zahtevan s strani proizvajalca obračuna 
kot ločena storitev. Morebitne odprave napak, ki pa bi se pojavile v garancijski dobi, pa se 
odpravljajo brez stroška za naročnika.

4. Vprašanje:
Ob ogledu je bilo tudi ustno potrjeno, da je lahko vodja del samo s področja strojništva, ki je vpisan 
v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Zahtevano je namreč, da izpolnjuje pogoje za 
mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije (OZS) ter da izpolnjuje pogoje delovodje po GZS.
Prosimo za potrditev.

Odgovor:
Skladno z Gradbenim zakonom  je vodja del fizična oseba, ki izvajalcu del pri gradnji (splošni 
gradnji in ne gradbeno-obrtniških delih) 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. Pogoji za vodjo del so iz 
Gradbenega zakona.

Na strani 7 razpisne dokumentacije je pod Tehnično in kadrovsko usposobljenostjo zapisano:
»Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje in razpolagati s strokovnim 
kadrom, s katerim bo pri izvedbi storitve izpolnil zahteve in dela izvedel skladno z zahtevami 
naročnika in skladno s Popisom del – Prenova kotlovnice v ICZR Pekre. Vodja del mora imeti 
poklicni naziv pooblaščeni inženir, biti vpisan v imenik IZS brez mirovanja in imeti najmanj 5 let 
strokovnih izkušenj v poklicnem nazivu pooblaščeni inženir s področja strojništva. Ponudnik 
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
DOKAZILO:
-Seznam oseb, ki bodo sodelovale v fazi izvedbe naročila, z navedbo delovnega mesta oz.
funkcije pri izvedbi del
- Za vodjo del - Kopija potrdila IZS ter izjava, da je zaposlen pri izvajalcu/podizvajalcu
- Ponudnik k ponudbi priloži podpisano in žigosano izjavo o tehnični in kadrovski
usposobljenosti - Priloga 3.

5. Vprašanje:
Ob ogledu je bilo tudi ustno potrjeno, da za reference štejejo posli tudi samo iz področja strojno-
inštalacijskih del, brez gradbenih del.

Odgovor:
Zahtevane reference v javnem naročilu:

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 20.000,00 EUR z DDV za posamezni 
posel s področja gradbenih in strojno-inštalacijskih del:
– demontaža ali montaža kotla 400 kW.

Glede na samo naravo posla je jasno, da morajo pri dokazovanju referenc prevladovati strojno-
instalacijska dela. Naročnik je pri gradbenih delih štel manjša spremljevalna gradbeno-obrtniška. 
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V kolikor bo ponudnik predložil reference skladno z vsemi ostalimi zahtevami in brez gradbenih 
del, bo naročnik štel referenco kot ustrezno.

Pripravil:
Peter Rudolf           
višji svetovalec                       po pooblastilu

         št. 020-47/2019-160 z dne 21.6.2019
Tatjana Turinek

sekretarka
vodja Oddelka za obrambna in 

zaupna naročila

Poslano:
– Naslovniku PORTAL GOV.SI. 
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