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Naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) sprejme naslednjo

SPREMEMBO DOKUMENTACIJE I ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO OMEJENEM
POSTOPKU Z OZNAKO JN003830/2020-B01

Dokumentacija za oddajo javnega naročila po omejenem postopku št. 43009-1/2020, katerega
predmet je prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov, ki je bila objavljena na spletnih
straneh državne uprave ter na Portalu javnih naročil pod št. objave JN003830/2020-B01 z dne
16. 6. 2020, se spremeni na sledeč način:
1. Stran 8 in 9, I. poglavje: Navodila kandidatom za pripravo prijave in zahteve naročnika,
prvi odstavek točke 10.1 Ponudbena dokumentacija se spremeni tako, da se po novem
glasi:
"Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. izpolnjen in podpisan obrazec "Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila –
ESPD" v elektronski obliki (datoteka XML) s strani vsakega gospodarskega subjekta,
navedenega v prijavi (obrazec št. 1),
2. izpolnjen in podpisan obrazec "Podatki o kandidatu" (obrazec št. 2a in 2b),
3. izpolnjen in s strani vsakega podizvajalca podpisan obrazec: "Izjava podizvajalca o
neposrednem plačilu" (obrazec št. 3),
4. izpolnjen in podpisan obrazec "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za
gospodarski subjekt" (obrazec št. 4),
5. izpolnjen in podpisan obrazec "Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične
osebe" (obrazec št. 5),
6. izpolnjen in podpisan obrazec za vsak priglašen referenčni posel: "Reference gospodarskega
subjekta - gradnje" (obrazec št. 6),
7. izpolnjen in podpisan obrazec za vsak priglašen referenčni posel: "Reference gospodarskega
subjekta - projektiranje" (obrazec št. 7),
8. izpolnjen in podpisan obrazec za vsak imenovan kader: "Podatki o kadrovskih zmogljivostih"
(obrazec št. 8, 8a, 8b, 8c),
9. izpolnjen in podpisan obrazec "Reference za vsak priglašen referenčni posel vsakega
imenovanega kadra" (obrazec št. 9, 9a, 9b, 9c),
10. izpolnjen in podpisan obrazec "Kategorizacija referenčnega objekta" ali uradno potrdilo o
kategorizaciji referenčnega objekta za vsak priglašen referenčni posel za vsakega od
gospodarskih subjektov in za vsakega od imenovanih kadrov. (obrazec št. 10),
Navedenega obrazca oz. potrdila se ne prilaga za referenčni posel projektiranja gospodarskega
subjekta in projektiranja vodje projekta.
11. izpolnjen in podpisan obrazec "Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja" (obrazec št. 11),

12.
13.
14.
15.

potrdilo o blokiranih/neblokiranih poslovnih računih,
bonitetna ocena S.BON-1 ali S.BON-1/P,
potrdilo o minimalnem letnem prometu,
kopija zavarovalne police v zvezi z zavarovanjem odgovornosti za škodo."

2. Stran 13, I. poglavje: Navodila kandidatom za pripravo prijave in zahteve naročnika, se
točka 14. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, se spremeni, tako, da se po novem
glasi:

"Samostojni ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi bo moral v 2. fazi, kot garancijo za
resnost ponudbe, v ponudbeni dokumentaciji priložiti ustrezno kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici v višini 150.000,00 EUR. Ponudnik lahko namesto kavcijskega zavarovanja predloži
originalno bančno garancijo izdano s strani banke (vzorec finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe je razviden v poglavju IV.).
Finančno zavarovanje bo moralo veljati kot bo navedeno v povabilo k oddaji ponudbe v 2. fazi.
Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, bo moral biti
le-ta pokrit z instrumentom finančnega zavarovanja. V primeru, da bo veljavnost ponudbe
izbranega ponudnika potekla pred podpisom pogodbe, bo naročnik izbranega ponudnika pred
potekom veljavnosti ponudbe pozval k podaljšanju veljavnosti njegove ponudbe. V primeru
podaljšanja veljavnosti ponudbe bo moral ponudnik predložiti dodatek k instrumentu finančnega
zavarovanja za resnost ponudbe.
Naročnik bo unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe ali

če bi ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali

če bi ponudnik nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

če ne bi predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali

če izbrani ponudnik ne bi podaljšal veljavnosti svoje ponudbe oziroma za obdobje
podaljšanja ne bi predložil dodatka k finančnemu instrumentu za resnost ponudbe.
Splošno:
Kavcijska zavarovanja zavarovalnice:
Kavcijska zavarovanja zavarovalnice morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti
izdana po vzorcih iz dokumentacije ter morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv
(EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758. Od teh vzorcev
kavcijska zavarovanja ne smejo bistveno odstopati in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za
izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih zneskov, kot jih je določil naročnik,
sprememb krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oz.
zavarovalnico ali sprememb glede enotnih pravil za garancije.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži ponudnik v samostojni ponudbi oziroma
vodilni partner v skupni ponudbi.
3. V poglavju IV: Vzorec pogodbe, vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe po
EPGP-758, vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po
EPGP- 758 , vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po
EPGP-758, se spremeni vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, tako, da
se glasi:
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"VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ
ZA: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
1000 Ljubljana
DATUM: vpiše se datum izdaje
VRSTA: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudbe
ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja
GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje
NAROČNIK: vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. ponudnika v postopku
javnega naročila
UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene
v postopku javnega naročila št. JN003830/2020-B01 (interna oznaka 43009-1/2020), z dne 16.
6. 2020, katerega predmet je prenova Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov.
ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena / navede se listina
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali
v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov. Če kraj
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje
DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji za oddajo predmetnega
javnega naročila
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj.
kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročila
Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu
izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži
ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani
pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi
vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena
zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik
garancije/zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Naročnik bo unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
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če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe ali
če bi ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali
če bi ponudnik nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
če ne bi predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
če izbrani ponudnik ne bi podaljšal veljavnosti svoje ponudbe oziroma za obdobje
podaljšanja ne bi predložil dodatka k finančnemu instrumentu za resnost ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji/zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti
garancije/zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem
pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana
pri MTZ pod številko 758.
Garant
(žig in podpis)"
4. Stran 16, II. Poglavje: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti kandidatov in navodila o
dokazovanju, se k točki 1.2 doda odstavek, tako, da se točka 1.2 po novem glasi:
"1.2 Gospodarski subjekt na dan oddaje prijave ne izpolnjuje obveznih dajatev ali drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira
davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika,
če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave znaša 50 EUR ali
več.
V skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) bo naročnik gospodarski
subjekt v primeru položaja iz zgornjega odstavka, pozval k izpolnitvi obveznosti in
predložitvi dokazila o izpolnjevanju pogoja. "
5. Stran 16, II. Poglavje: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti kandidatov in navodila o
dokazovanju, se k točki 1.3 doda odstavek, tako, da se točka 1.3 po novem glasi:
"1.3 Gospodarski subjekt na dan oddaje prijave nima predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
prijave.
V skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) bo naročnik gospodarski
subjekt v primeru položaja iz zgornjega odstavka, pozval k izpolnitvi obveznosti in
predložitvi dokazila o izpolnjevanju pogoja."
Ostala določila dokumentacije ostanejo nespremenjena.
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Zgoraj navedeno se šteje kot sprememba dokumentacije za oddajo javnega naročila št. 430091/2020 (oznaka: JN003830/2020-B01).
dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Objaviti na:
– spletni strani gov.si in
– Portalu javnih naročil.
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