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Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV I.
Zveza: Javno naročilo št. 43009-1/2020, Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih
vidikov

1. vprašanje ponudnika:
Ali mora ponudnik, ki je že oddal ponudbo v nadaljevanju razpisa ponovno oddati? Do kdaj
mora veljati ponudba oz. prijava?
Odgovor naročnika:
Kandidati, ki so prijavo že oddali, morajo z lastno izjavo potrditi, da lahko naročnik upošteva
dokumente iz te prijave ter izključi navedbe in dokazila, katerih z objavljeno spremembo
dokumentacije ne zahteva več (v tem primeru bo naročnik upošteval njihovo prvotno prijavo).
Kandidati pa imajo tudi možnost, da predložijo novo prijavo upoštevaje spremembo
dokumentacije (v tem primeru bo naročnik upošteval novo prijavo).
Naročnik bo v drugo fazo postopka (k oddaji ponudb) povabil vse kandidate, ki so do roka za
oddajo prijav oddali prijave in ki izpolnjujejo pogoje iz dokumentacije. Veljavnost prijave je torej
vezana na veljavnost ponudbe, ki jo bodo ponudniki predložili v drugi fazi. Informacijo o
zahtevani veljavnosti ponudbe bo naročnik podal v povabilu k drugi fazi postopka.
2. vprašanje ponudnika:
Naročnika prosimo, da spremeni bonitetno oceno na SB5 in podaljša rok za najmanj 14 dni.
Kljub revizijskemu zahtevku, menimo, da je pogoj bonitetne ocene prestrogo postavlje.
Navedba, da zaradi COVIDa naročnik potrebuje podjetje s takšno bonitetno oceno
neutemeljena in predvsem nesorazmerna. Dejstvo je, da so bonitetne ocene objavljene na
podlagi bilančnih podatkov iz leta 2019, ko Covida ni bilo. V teh spremenljivih časih, pa ni nujno,
da so tista podjetja, ki so prej dobro poslovala, tudi sedaj v kondiciji. Dober primer je gostinstvo,
ki je pred COVIDom dobro posloval, potem pa bil zaprt več kot 3 mesece. Vendar podjetja v
gostinstvo imajo lahko danes še vedno dobro bonitetno oceno na podlagi podatkov iz leta 2019.
Gradbeništvo je tudi v času Covida dobro poslovalo, zato ne vidimo razloga zakaj naročnik
vztraja pri taki bonitetni oceni. SB5 je zgledna bonitetna ocena, in boljša od povprečja.
Menimo tudi, da ni nikakršne povezave med bonitetno oceno in garancijo, da bo podjetje
predmetno naročilo končalo v roku. Obstaja tisoče primerov, ko so podjetja z slabšo bonitetno
oceno končale projekte v roku ali celo pred rokom.
Hvala za razumevanje. Veselili se bomo, če boste omogočili širšemu krogu ponudnikov, da
lahko konkuriramo na razpisu.
Odgovor naročnika:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

3. vprašanje ponudnika:
Ali lahko uporabimo že od prej potrjene reference? Zahvaljujemo se vam za vaš odgovor že
vnaprej in vas lepo pozdravljamo.
Odgovor naročnika:
Kandidati lahko uporabijo že od prej potrjene reference, v kolikor le te ustrezajo vsem zahtevam
iz dokumentacije.

4. in 5. vprašanje ponudnika (enaka):
Naročnika prosimo, da tudi za pogoj 2.4.1 Kadrovska sposobnost - vodja del za področje
gradbeništva (vodja gradnje) kandidatu prizna sposobnost, v primero ko vodja gradnje ni
zaposlen pri ponudniku ali enemu od partnerjev v konzorciju, pač pa pri podizvajalcu oz. ko
ponudnik koristi njegove kapacitete tako, da bo sprememba glasila: »Če strokovni kader ni
zaposlen pri kandidatu ali katerem od partnerjev, ampak pri podizvajalcu, mora imeti kandidat z
njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen,
mora imeti kandidat z njim sklenjeno direktno podizvajalsko pogodbo«, kot ste to omogočili za
vse ostale kadrovske pogoje (2.4.3. - 2.4.7.).
Odgovor naročnika:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja v tem delu nespremenjena.

Vsi odgovori in dodatna pojasnila se štejejo kot dopolnitev dokumentacije za oddajo javnega
naročila št. 43009-1/2020.

Anja Lavrič
Oddelek za finance in javna naročila

Poslati:
- objava na spletni strani naročnika,
- objava na portalu javnih naročil.
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