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Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo za izvedbo dveh individualnih priključkov Doma
zaščite in reševanja v Trzinu na državno cesto G2-104 odsek 1139 Mengeš – Trzin
Datum: 28. 1. 2019
1. vprašanje:
V Razpisni dokumentaciji pod »VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE« imate navedeno: »Predložena
ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.«, v Obrazcu 3: Ponudbeni
predračun, pa: »Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj devetdeset (60) dni od
dneva odpiranja ponudb).« Prosimo za jasno navodilo, koliko dni in od kdaj mora biti veljavnost
ponudbe in kako to popraviti na Obrazcu 3?
Odgovor:
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj šestdeset (60) dni. Skladno z navedenim je se razpisna
dokumentacije popravi.
2. vprašanje:
V Razpisni dokumentaciji pod »FINANČNA ZAVAROVANJA« imate navedeno: »Ponudnik mora najkasneje
v petih (5) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku izročiti finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene
vrednosti pogodbe v EUR brez DDV, z veljavnostjo do vključno dne 30. 6. 2019.«, v Obrazcu 1: Pogodba,
pa v 8. členu: »V roku 5 dni po podpisu te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank mora izvajalec
naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % skupne
pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do vključno dne 30. 6. 2019.
1. Zanima nas, zakaj je za tako majhno vrednost in kratek rok izvedbe sploh potrebna bančna garancija
(predlagamo menico)?
2. Če že zahtevate bančno garancijo, prosimo, da je rok predložitve vsaj 10 dni od prejema izvoda
podpisane pogodbe, saj tudi banka rabi določen čas (hipotetično lahko dobimo pogodbo na petek,
kar pomeni, da imamo 2 dni časa ..)?
3. Prosimo, da 8. člen Pogodbe glede višine garancije uskladite z Razpisno dokumentacijo (1 x vrednost
pogodbe v EUR z DDV, drugič vrednost pogodbe v EUR brez DDV ) - isto velja tudi za garancijo za
odpravo napak.
Odgovor:
Glede na majhno vrednost pogodbenih del in kratek rok za izvedbo, naročnik ne bo zahteval finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo plačilo končnih 10% pogodbene
cene zadržal do uspešno opravljenega komisijskega pregleda upravljavca državne ceste in predaje
zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Skladno z navedenim je se razpisna
dokumentacije popravi.
Zahteva se samo GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU in sicer v višini 5 % skupne
pogodbene vrednosti z DDV-jem.
3. vprašanje:
V Obrazcu 1: Pogodba, imate v 3. odstavku 10. člena navedeno: »Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli
dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.« Prosimo, da dodatna
in več dela izvzamete, saj izvajalec na to nima vpliva, vsekakor pa povečan obseg del, kar predstavljajo
dodatna in več dela, vpliva na rok izvedbe.
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Odgovor:
Pripomba se upošteva 3. odstavek 10. člena pogodbe se črta. Razloge in pogoje za podaljšanje roka ureja
11. člen pogodbe.
4. vprašanje:
V Obrazcu 1: Pogodba, imate v 5. odstavku 15. člena navedeno: »Cene na enoto mere so fiksne in
nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in
samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej
pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe
nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi.« Prosimo vas za
popravek, saj je obračun po načelu »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine« (glejte 4.
odstavek istega člena), kar pomeni, da je sprememba vrednosti pogodbe mogoča tudi v primeru več ali
nepredvidenih del, saj je ponudba izdelana na dani popis s strani naročnika in ni zagotovila, da so v njem
zajeta vsa potrebna dela.
Odgovor:
Pripomba se upošteva. 2. stavek 5. odstavka 15. člena pogodbe se črta.
5. vprašanje:
V Obrazcu 1: Pogodba, imate v 4. odstavku 17. člena navedeno: »Izvajalec bo izvedena dela obračunaval
na osnovi začasnih in končne situacije. Naročnik bo plačilo končnih 10% pogodbene cene zadržal do
uspešno opravljenega komisijskega pregleda upravljavca državne ceste.« To ni v skladu z Uredbo o
finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, kjer je v 7. členu navedeno, citiramo:« Kadar naročnik PRI
PLAČILU ZADRŽI DEL ZARAČUNANE VREDNOSTI, zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)." Prosimo
za popravek.
Odgovor:
Pripomba se upošteva skladno s podanim odgovorom na 2. vprašanje. V pogodbi se 4. odstavek 17.
člena dopolni tako, da se glasi:
»Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije. Naročnik bo plačilo
končnih 10% pogodbene cene zadržal do uspešno opravljenega komisijskega pregleda upravljavca
državne ceste in predaje zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku.«
6. vprašanje:
V Obrazcu 1: Pogodba, imate v 3. odstavku 20. člena navedeno: »V primeru reklamacije izvedbe del se
plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.« Ker je za dobro izvedbo del
predvidena predložitev garancije, navedeno pa ni v skladu s 7. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih
pri javnem naročanju (glejte utemeljitev pri 5. vprašanju), vas prosimo, da ta del črtate iz pogodbe.
Odgovor:
Določilo 3. odstavka 20. člena ostane nespremenjeno. Glej odgovor na 2. vprašanje.
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