
Vprašanje št. 1: 
»Prosimo naročnika, da preveri skladnost popisa delov čistilne naprave v Excel tabeli Popisi CERO 
NG 2013-03-08, saj le ta ni skladna s popisom delov RO naprave v 3 poglavju razpisne dokumentacije 
(neskladje glede števila modulov I. in II. stopnje RO)«. 
Odgovor št. 1:  
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da se v POGLAVJU 4 PONUDBENI PREDRAČUN – 
Obrazec št. 4.2, Ponudbeni predračun – specifikacija popisov na strani 268 izvedena dopolnitev 
ponudbenega predračuna. Spremenjene so opisne postavke na listu 01-B ČN ZA IZCEDNE VODE, 
B3 ČN ZA IZCEDNE VODE IN ZADRŽEVALNI BAZEN – STROJNA OPREMA. Ponudnikom bo na 
voljo nova verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati pri sestavi in 
oddaji ponudbe.« 
 
Vprašanje št. 2: 
»Na straneh 123-125 je rok za reklamacijo napak 365 dni. 
Na strani 203 pa je zapisano, da se je treba odzivati na pisne pozive naročnika še dve leti po izdaji 
potrdila o prevzemu. 
Prosimo potrdite, da je navedba na strani 203 napačna.« 
Odgovor št. 2: 
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da v razjasnitev dopolnjuje besedilo v Poglavju 3 
Tehnične specifikacije, Podpoglavje 3.3 Posebne zahteve  na strani 203 in sicer spremenjeno 
besedilo se glasi: 
 

• »Izvajalec  mora zagotoviti servis za vso tehnološko, strojno in elektroopremo na čistilni 
napravi. Na na pisni poziv (priporočena pošta, faks, E-mail) odgovornega predstavnika 
naročnika se mora odzvati in pristopiti k odpravi napak s primernim številom ljudi ter potrebno 
opremo in materialom, v nujnih primerih najkasneje v roku 24 ur od poziva in v običajnih 
primerih najkasneje v roku 72 ur po pozivu v obdobju še minimalno tri leta po izdaji potrdila o 
prevzemu. Napaka mora biti odpravljena v roku 48 ur. V prvem letu oziroma v roku za 
reklamacijo napak (365 dni) nosi vse stroške servisa izvajalec. Po izdaji potrdila o izvedbi pa 
nosi stroške servisa naročnik. Pred izdajo potrdila o izvedbi mora izvajalec z naročnikom 
skleniti pogodbo o zagotavljanju servisa.« 
 

Vprašanje št. 3: 
Poskusno obratovanje: Obveznosti izvajalca v času poskusnega obratovanja so navedena v razpisu 
kot na primer (izvajalec je dolžan dobavljati sredstva za zagon, doseči pogoje za pridobitev 
uporabnega dovoljenja, itd) vendar ni navedeno ali je le ta dolžan pokriti tudi stroške, ki nastanejo na 
primer zaradi nabave sredstev za obratovanje, stroškov monitoringa in analiz ki jih opravijo ustrezni 
zavodi,. itd) 
Odgovor št. 3: 
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v poglavju 4 PONUDBENI PREDRAČUN, 
podpoglavje 4.1 Uvod  na strani 263 navedeno kaj mora biti zajeto v cenah posameznih postavk. Med 
drugim je tudi našteto:  

• vsi stroški v času poskusnega obratovanja, ki vključuje osebje, kemikalije, porabljene energijo, 
obvezne meritve in potrebne elaborate, soglasij za monitoring in za pridobitev uporabnega 
dovoljenja, 

• vsi stroški šolanja upravljalca. » 
 
 


