
VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z RAZPISANIMI DELI ŠT.JN8647/2012 Z DNE 9.8.2012 
 
Odgovor, Datum objave: 9.8.2012, 12:43 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pozdravljeni, v obrazcu OBR-9 v prilogi k ponudbi ste zapisali, da mora ponudnik kot referenco dokazati zmago 
na javnem natečaju v sodelovanju z ZAPS v zadnjih 60 mesecih. V tem obdobju se je večkrat zgodilo, da na 
javnem natečaju 1. nagrada ni bila podeljena in je bila 2. nagrada, najvišja podeljena, podlaga za izbiro 
ponudnika. Ali se kot zmaga na natečaju šteje najvišja podeljena nagrada? 
Hvala za odgovor. 
 
ODGOVOR: 
Naročnik se zahvaljuje za opozorilo in podaja dodatno obrazložitev: Kot merodajno referenco bo naročnik štel 
najvišje podeljeno nagrado na natečaju. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 9.8.2012, 12:46 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Ker v ZGO PID projekt spada med projektno dokumentacijo, nas zanima, če se pri referencah upošteva referenca 
ponudnika, katerega objekt še ni dokončno zgrajen in posledično tudi ni izdelan in predan PID projekt. Zahtevate 
namreč referenco, za katero je ponudnik predal celotno projektno dokumentacijo. Se za čas oddaje celotne 
projektne dokumentacije šteje 36 mesecev od dneva objave javnega razpisa ali dneva oddaje ponudb? 
 
ODGOVOR: 
Naročnik bo kot referenco ponudnika upošteval tudi tisto referenco ponudnika, ki se nanaša na objekt, ki še ni 
zgrajen in za katerega torej še ni izdelan PID. Za čas oddaje celotne projektne dokumentacije se šteje 36 
mesecev od dneva objave javnega razpisa. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 20.8.2012, 08:58 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Prosimo, da naročnik s ciljem pridobivanja potrdi in dokazil dodatno pojasni, katera potrdila katerega organa 
potrebuje kot prilogo za ugotavljanje sposobnosti v točkah 3. a., 3.b., 3.c. in 3.d. ter tistih ki služijo kot priloga 
obrazcu OBR-2. Prosimo, da naročnik dodatno pojasni kateri organ ali pravna oseba (v primeru banke) ta potrdila 
izda. Lastne izpostave poznamo sami. 
Na primer obrazec OBR-2: 
1. potrdilo Ministrstva za pravosodje in javno upravo o nekaznovanosti (eno skupno ali dve ločeni potrdili); 
2. potrdilo pristojnega sodišča o postopku stečaja ipd. (če obstaja); 
3. potrdilo lokalne izpostave DURS o plačilu prispevkov za socialno varnost; 
4. potrdilo lokalne izpostave DURS o plačilu davkov; 
In dalje morebitna potrdila o vpisih v sodne registre, članstvo v zbornicah ipd. Namreč glede na navajanje 
obveznih in opcijskih potrdil bi bilo ponudnikom lažje pridobiti vsa želena potrdila, če bi bilo jasno, katera so 
prava. 
 
ODGOVOR: 
Naročnik potrebuje kot prilogo za ugotavljanje sposobnosti naslednja potrdila:  
- potrdila Ministrstva za pravosodje in javno upravo in sicer potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence za 
pravno osebo in za zakonite zastopnike te pravne osebe. V kolikor potrdila ponudnik ne priloži, pa je potrebno 
izpolniti OBR-18, da naročnik potrdila pridobi sam.  
- da ponudnik oz. njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen v skladu z 2. odst. 42. člena ..., ponudnik 
podpiše samo OBR-2.  
- da zoper ponudnika ni uveden ali podan predlog za začetek postopka... (tretja alineja OBR-2) je potrebno 
pridobiti potrdilo pristojnega sodišča, da podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne likvidacije ali 
postopku prisilne poravnave, niti ni proti njemu tak postopek uveden. V kolikor potrdila ponudnik ne priloži, pa je 
potrebno izpolniti OBR-19. Enako potrdilo je potrebno tudi za podizvajalce.  
- da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ne bo imel neporavnanih obv. v zvezi s plačili 
prispevkov in davkov je potrebno priložiti potrdilo pristojne izpostave DURS (enotno potrdilo). V kolikor ponudnik 
potrdila ne dostavi, pa pooblastilo OBR-19, da naročnik potrdilo pridobi sam. Enako potrdilo je potrebno tudi za 
podizvajalce 
- potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih od datuma objave naročila ponudnik ni imel blokiranega TRR izda banka, 
pri kateri ima ponudnik odprt TRR. Če ima ponudnik odprtih več TRR, je potrebno potrdilo za vse TRR.  
- v primeru da se ponudnik sklicuje na kadrovske in tehnične pogoje partnerjev je kot dokazilo potrebno priložiti 
pisni dogovor sklenjen v ta namen.  
-za vse ostale alineje OBR-2, je ob prijavi potrebna izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za izvedbo JN - 



OBR-2. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 20.8.2012, 09:03 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pozdravljeni. Želeli bi opozoriti, da nikjer v ponudbi in pogodbi ni zajeta zunanja ureditev in priključki na javno 
infrastrukturo. Ravno tako ne načrt infrastrukture in tudi ne površina parkirišč in priklopov na javne površine. Naj 
torej ponudniki tega v ponudbi ne upoštevamo? 
V nasprotnem primeru prosimo za detajlnejše podatke o priklopih na javno infrastrukturo, površino zunanje 
ureditve ter njeno vsebino. Je potrebno urediti novo otroško igrišče, novo parkirišče ob šoli? 
 
ODGOVOR: 
Ponudniki naj pri pripravi ponudb upoštevajo tudi izdelavo projekta zunanje ureditve in komunalnih priključkov. 
Otroško igrišče ni predmet ponudbe, zadostno število parkirnih mest bo potrebno zagotoviti v okviru obstoječega 
parkirišča. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 20.8.2012, 09:05 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pri pregledu razpisne dokumentacije smo pri merilih v točki 2.39 za izbiro najugodnejšega ponudnika zasledili, da 
pri točkovanju referenc odgovornega vodje projekta prinese dodatnih 10 točk osvojena prva nagrada na javnem 
arhitekturnem natečaju. 
Smatramo, da je merilo v točki b tretja alineje diskriminatorno in pisano na kožo točno določenemu ponudniku. 
 
Glede na to, da ne gre za natečaj, pričakujemo, da boste navedeno merilo spremenili in ustrezno dopolnili 
razpisno dokumentacijo. 
 
S Spoštovanjem. 
 
ODGOVOR: 
Naročnik ne bo spreminjal meril. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 21.8.2012, 12:26 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Spoštovani! 
 
1. Razpisana je tudi izdelava načrta odstranjevalnih del (rušenja). Predvidevamo, da je predvideno rušenje 
obstoječe telovadnice.  
2. A bo za načrt rušitvenih del na razpolago dokumentacija obstoječega objekta ali pa je potrebno vključiti 
izdelavo posnetka? 
3. A lahko definirate območje, kamor bo umeščena nova telovadnica (v cilju, da ocenimo s tem povezane posege 
v okolici)? 
 
Hvala 
 
ODGOVOR: 
Obstoječa telovadnica se poruši.  
Naročnik razpolaga s posnetkom obstoječega stanja.  
Naročnik želi postaviti novo telovadnico na lokacijo obstoječe, z možnostjo povečanja stavbišča v brežino proti 
zunanjemu igrišču. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 21.8.2012, 12:34 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pozdravljeni. Zanima nas, če lahko ponudnik, ki sicer izpolnjuje tehnične pogoje razpisa, ima odgovornega vodjo 
projekta oziroma odgovornega projektanta arhitekture, ki je/sta njegova pooblaščenca, sodeluje na razpisu tudi, 
če nima zaposlenih? 
 
ODGOVOR: 
Za ponudnika zadostuje, da je odgovorni vodja projekta njegov zakoniti zastopnik. 



 
 
Odgovor, Datum objave: 22.8.2012, 15:47 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Na podlagi Navodil Vlade RS v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjami z dne 
20/07/2011 objavljenimi dne 22/07/2011, vas prosimo, da podate ocenjeno vrednost naročila, izračunane po 
metodi za izračun ocenjene vrednosti, ki jo določa zakon, ki ureja javno naročanje. 
 
ODGOVOR: 
Naročnik v razpisni dokumentaciji poleg drugih podatkov navaja tudi okvirno neto površino objekta, zato od 
ponudnika pričakuje, da bo skladno z merili za vrednotenje projektantskih storitev za stavbe (ZAPS in IZS) 
pripravil korektno pnudbo. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 22.8.2012, 15:49 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
V točki 2.39-Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika naročnik navaja izkazovanje referenc - poleg izkazanih 
referenc iz prve ali druge alineje,da je odgovorni vodja projekta bil prvo nagrajen na javnem arhitekturnem 
natečaju v sodelovanju z ZAPS v zadnjih 60 mesecih od dneva objave predmetnega naročila za objekt, ki sodi v 
vzgojno izobraţevalne namene. Ustrezajo nagrade na natečajih pri katerih natečajnega postopka ni vodila 
Zbornica za arhitekturo in prostor ? 
 
Hvala za odgovor. 
 
ODGOVOR: 
Ustrezajo samo najvišje nagrajeni na natečajih, pri katerih je natečajni postopek vodila ZAPS. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 22.8.2012, 15:55 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Spoštovani, 
v razpisni dokumentaciji naročnik zahteva kot reference "objekt telovadnice ali športne dvorane v vzgojno 
izobraţevalne namene". 
Ugotavljamo, da definicija namembnosti objekta ni v skladu z 6. členom Uredbe o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).  
 
Objekt bi bilo možno v skladu z metodologijo uvrstiti v kategorije:  
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo in  
12650 Športne dvorane. 
Ali naročnik priznava reference iz obeh klasifikacij v skladu z uredbo ? 
 
ODGOVOR: 
Naročnik se v razpisni dokumentaciji ne sklicuje na Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03), ampak opisno določa katere reference šteje 
kot popolne. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 24.8.2012, 08:13 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Na podladi 8. člena ZJN mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali 
osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali 
drugo diskriminacijo.  
Pogoji naročnika, da ustrezajo samo najvišje nagrajeni na natečajih, pri katerih je natečajni postopek vodila ZAPS 
je v nasprotju z evropskimi standardi in je diskriminatoren ter izpolnjuje pogoj za zahtevek za revizijo, ki se 
nanaša na vsebino objave in na razpisno dokumentacijo, skladno z ZPVPJN. Ali naročnik na podlagi navedenega 
namerava spremeniti določilo o ustreznosti referenc ? 
 
ODGOVOR: 
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev. 
 
 



Odgovor, Datum objave: 24.8.2012, 08:16 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Spoštovani 
 
Ali ustrezajo reference nagrajene na natečajih samo za za objekte ki sodijo v vzgojno izobraževalne namene ali 
tudi za športne objekte? 
Ali ustrezajo reference nagrajene na natečajih pri katerih je natečajni postopek vodila javna institucija RS ? 
 
ODGOVOR: 
Ustrezajo reference kot navedeno v tretji elineji točke B v poglavju 2.39 iz razpisne dokumentacije. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 28.8.2012, 12:59 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Dober dan, zanima nas, kaj pomeni termin: PODIZVAJALEC V RAZMERJU DO PONUDNIKA IZPOLNJUJE 
KRITERIJE ZA POVEZANO DRUŽBO PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH. Tega določila še nismo 
zasledili. Kdo so potemtakem lahko podizvajalci? Hvala za odgovor 
 
ODGOVOR: 
Kakšni so kriteriji za povezano družbo je natančno določeno v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah. Ta 
določba, da se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom 
izpolnjuje kriterije za povezano družbo po ZGD je natančneje opisana v 6. točki 71. člena ZJN-2. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 29.8.2012, 16:58 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pozdravljeni, 
pri navedbi referenc je potrebno navesti naročnika. Ali pod nazivom naročnika mislite investitorja objekta?  
Hvala za odgovor  
 
ODGOVOR: 
Pod nazivom naročnika je mišljen investitor objekta 
 
 
Odgovor, Datum objave: 29.8.2012, 17:01 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Spoštovani. 
 
V obrazcu OBR-2A pod točko B.1. je potrebno vpisati številko vpisa pri Davčnem uradu RS. Ali ste morda mislili 
vpisno številko AJPES-a? 
V obrazcu OBR-4 je potrebno vpisati rok izvedbe del ter predvideni termin izvajanja del. Ker je to predmet 
pogodbe nas zanima, če lahko napišemo "po terminskem planu naročnika" za obe postavki? 
 
Lep pozdrav. 
 
ODGOVOR: 
Pod točko B. 1 vpišite vpisno številko AJPES-a. 
Ponudnik lahko v OBR-4 v postavki rok izvedbe del in predviden termin izvajanja napiše "po terminskem planu 
naročnika" 
 
 
Odgovor, Datum objave: 29.8.2012, 17:03 
 
je potrebno izpolniti PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Spoštovani 
Zanima me kako naj se izpolni obrazec OBR-9 str 42 in 43 razpisne dokumentacije? 
Oziroma koliko referenc je potrebno navesti, da dobiš maksimalno število točk pri referencah odgovornega vodje 
projekta? 
Ali je zraven obvezne reference potrebno za 20 točk navesti še dve ali še 1 + 2 referenci odgovornega vodje 
projekta.  
ali je za 10 točk potrebno navesti eno referenco za 20 točk pa dve referenci odgovornega vodje projekta.  
Ali v primeru dveh dodatnih referenc pustimo polje za dodatne reference na str 42 prazno in ispolnimo samo polje 



na strani 43 z dvema referencama in dobimo maksimalno število točk (20)? 
 
Hvala  
 
ODGOVOR 
OBR-9 je potrebno izpolniti skladno z navodili iz razpisne dokumentacije 
 

 
 
ODGOVOR: 
 
 
Odgovor, Datum objave: 29.8.2012, 17:06 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pozdravljeni  
Prosim če mi lahko pojasnite kakšne mora biti referenca OBR-9F str 49 razpisne dokumentacije. 
Odgovorni projektant za izkope in osnovne podgradnje.  
Ali mora biti vezana na objekt za vzgojno izobraževalne namene minimalne netto površine 1200m2 ? 
 
lep pozdrav  
 
ODGOVOR: 
Referenca je potrebna in vezana na objekt za vzgojno izobraževalne namene, tako kot je določeno v razpisni 
dokumentaciji. 
 
 
Odgovor, Datum objave: 29.8.2012, 17:09 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Pozdravljeni  
Prosim, če mi lahko pojasnite kakšne mora biti referenca OBR-9I str 52 razpisne dokumentacije. 
Odgovorni projektant za načrt odstranjevalnih del.  
Ali je potrebna referenca, ki potrjuje, da je odgovorni projektant za načrt odstranjevalnih del izdelal načrt za 
rušitev objekta za vzgojo in izobraževanje minimalne neto površine 1200m2? 
 
lep pozdrav  
 
ODGOVOR: 
Potrebna je referenca, tako kot je določena v razpisni dokumentaciji. Potrebna je referenca, ki potrjuje, da je 
odgovorni projektant za načrt odstranjevalnih del izdelal načrt za rušitev objekta za vzgojo in izobraževanje 
minimalne neto površine 1200m2? 


