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1. RD-poglavje 1.5 Podizvajalci. V tej fazi je nemogoče navesti podizvajalce, ker še ni 

izdelanih PZI projektov in popisov. Tako, da podizvajalci še ne vedo obsega del. Projekt bi 

izvajali s podizvajalci, ampak jih lahko navedemo, ko bo potrjen PZI, tako, da predlagamo, 

da to zahtevo izločite iz razpisne, lahko pa navedete, da bo izvajalec moral kasneje 

nominirati vse podizvajalce. 
 

Odgovor: Izvajalec lahko oziroma je dolžan v skladu s 94. členom ZJN-3 med 

izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitni vključitvi novih 

podizvajalcev, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila in sicer 

najkasneje v petih dneh po takšni spremembi. 

 

2. Prosimo za objavo RD v word-obliki 

Odgovor: Naročnik ne objavlja razpisne dokumentacije v wordu. Obrazci se izpolnijo 

ročno. 

 

3. Predmet razpisne dokumentacije je Oddaja JN po postopku s pogajanji in Izgradnja 

logistične pošte Krško z zagotovitvijo zemljišča, projektiranje in izvedba objekta "na ključ". 

Če vsebino prav razumemo: 

V 1. fazi oddamo prijavo 

V 2 .fazi oddamo ponudbeno ceno oz. Ponudbeni predračun za zemljišče in izgradnjo 

objekta samo v skladu z obrazcem. Popis del pripravi izbrani ponudnik v fazi izdelave PZI 

načrtov. Prosimo za potrditev.  

Odgovor: Da – popisi so predmet PZI projekta. 

 

4. Prosimo za podrobnejša navodila pri referencah za KADROVSKE SPOSOBNOSTI. 

1. ali mora Vodja projekta imeti referenco, ki je vsebovala projektiranje in gradnjo 

istovrstnega posla?  

Odgovor: OVP mora imeti potrjeno referenco za projektiranje, kot je razvidno iz 

pogoja P2. 

2. ali se pri višini reference Odgovornega projektanta upošteva vrednost samo 

projektiranje ali celotne vrednosti z GO deli?  

Odgovor: Odgovorni projektant mora imeti referenco za projektiranje skladno s 

pogojem P3(upošteva se vrednost za projektiranje). 

 

3. ali mora imeti Vodja gradnje referenco, katera je vključevala tudi projektiranje? 

 Odgovor: Pogoj P4 je vezan na izvedbo del. 
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5. V razpisni dokumentaciji pod poglavjem REFERENCE PONUDNIKA je v prvem odstavku 

zahtevana ena referenca za istovrstna dela (v višini ponujene vrednosti objekta kot na 

predmetnem razpisu), iz katere je razvidno, da gre hkrati za projektiranje in izgradnjo. 

V drugem odstavku pa navajate: 

#Iz reference mora biti razvidno, da je bila obveznost ponudnika projektiranje in izgradnja 

objekta (po določilu "ključ v roke"), v okviru katere je sicer ponudnik sodeloval z drugimi 

ponudniki ali podizvajalci.... 

 

Naročnika prosimo, da iz teksta črta besede "po določilu ključ v roke". Način obračuna del 

je zgolj dogovor pogodbenih strank in ne sme vplivati na oceno reference. 

 

Odgovor: Izvajalec mora z referencami dokazati, da je v preteklosti skladno z razpisom 

že izvajal dela na primerljivem projektu – po sistemu »ključ v roke«, kar pomeni, da je 

izvajal tako projektiranje kot izvedbo objekta po določilu ključ v roke. Glede na 

navedeno zapis v razpis ni dokumentaciji ostaja nespremenjen. 

 

6. Ali je potrebno v prvi fazi oddaje ponudb, prilagati izpolnjeno in podpisano pogodbo? 

  
        Odgovor: Skeniran izpolnjen in podpisan vzorec obeh pogodb je potrebno predložiti v 
        sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« v prvi fazi, torej ob oddaji prijave. 
 

 

7. V obrazcu za izpolnjevanje referenc za kader je napisano...dela za katere je bil Izvajalec 

odgovoren. Ali je mišljen kot izvajalec podjetje ali nominirana oseba? 

 

 Odgovor: Kot je razvidno iz naslova predmetnega obraza (vzorec št. 3), gre za referenčna   

potrdila  za odgovorne osebe, kar pomeni, da se nanaša na posamezne odgovorne osebe 

skladno s pogojem P2, P3 in P4 iz razpisne dokumentacije (odgovorni vodja projekta, 

projektant in vodja del), in se z navedbami v potrdilu dokazujejo reference odgovornih 

oseb. 

 

8. Vprašanje: V kateri fazi oddaje moramo priložiti OBRAZEC - IZJAVA POŽARNI RED?  

       Odgovor: Obrazec je potrebno predložiti v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge« v prvi  

       fazi, torej ob oddaji prijave. 

 

9. Je lahko odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja dela ista oseba? 

Odgovor: Ponudnik mora v prijavi navesti odgovorne osebe, kot jih glede izključevanja 

posameznih udeležencev v gradnji definira Gradbeni zakon. 

 

10. Ali je kot Odgovorni vodja projekta mišljen Projektant ali Vodja projekta pri izvedbi. 

       Odgovor: Odgovorni vodja projekta je projektant. 

 

11. Ali se lahko konstrukcija objekta izvede kot armirano-betonska montažna konstrukcija ali 

vztrajate pri izvedbi jeklene konstrukcije, ki je bistveno dražja in zaradi trenutnih razmer na 

trgu tudi motena dobava osnovnih materialov oz. črne metalurgije. 

      

       Odgovor: Naročnik dopušča tudi izvedbo armirano betonske montažne konstrukcije  

       skladno z zahtevami v projektni nalogi (razpon , višine…..) 

 


