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Odgovor na vprašanja na JN MORS 136/2021-JNNV
JN MORS 136/2021-JNNV, izdelava investicijske dokumentacije in vloge za
kohezijski projekt, ki se bo izvajal v okviru VFO 2014-2020

Spoštovani!
Pošiljamo vam vprašanje, ki se nanaša na JN št. MORS 136/2021-JNNV, in sicer:
Povabilo k oddaji ponudbe v sklopu zahtevanih referenc ponudnika določa, da mora ponudnik
za vsak od navedenih treh pogojev izkazati reference na kohezijskih projektih v višini nad
2.500.000,00 EUR z DDV.
Po drugi strani pa v obrazcih Referenčnih potrdil (Priloge R1.2, R2.2 in R3.2) ni nikjer predviden
vpis vrednosti posameznega projekta. Namesto tega se predvideva vpis pogodbenega zneska
z DDV, pri čemer je iz dikcije mogoče razbrati, da se vrednost nanaša na pogodbeno vrednost
izdelave posamezne dokumentacije. Ker pa slednja ni relevantna niti za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev niti za preverjanje ponudnika, predvidevamo, da moramo na obrazce
Referenčnih potrdil vpisati vrednosti posameznega projekta, za katerega je bila dokumentacija
izdelana. Le tako bo namreč mogoče preveriti izpolnjevanje zahtevanih pogojev.
Lepo prosimo za odgovor, če naša predpostavka drži.
V naprej hvala za čimprejšnji odgovor in lep pozdrav.
Odgovor:
»DA. Na obrazce Referenčnih potrdil (Priloge R1.2, R2.2 in R3.2) je treba vpisati vrednosti
posameznega kohezijskega projekta v višini nad 2.500.000,00 EUR z DDV (v stolpec
»Vrednost projekta v EUR skupaj z DDV«), za katerega je bila izdelana investicijska
dokumentacija oziroma vloga.«
S spoštovanjem,
Marjetka Kordiš
sekretarka
vodja sektorja
Poslano:
– Naslovniku PORTAL GOV.SI.
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