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Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih 
objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah« 

 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA POTENCIALNIH PRIJAVITELJEV 

 
Vprašanja prejeta 20.6.2017 
 
1. Poziv za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Pojasnilo: Ugotavljamo, da je predvideni rok oddaje 

ponudbe nesorazmeren glede na potrebni obseg priprave ponudbe, za kvalitetno pripravo 
projekta in pravilno oceno investicij za idejno rešitev programa izvajanja koncesije je potrebnega 
več časa. Zato vas pozivamo za prestavitev roka oddaje ponudbe na termin po 30.7.2017, prav 
tako tudi za sorazmerno prilagoditev ostalih rokov.  

 
Odgovor:  
Občina je sledila predlogu potencialnega prijavitelja, vendar v okvirih za doseganje rokov za prijavo 
na razpis JOB 2017. Končni rok za oddajo prijav je 24.7.2017 do 8.30 ure. Na spretni strani občine je 
odjavljeno obvestilo o spremembe roka za prijavo ter sprememba razpisne dokumentacije. 
 
2. Pojasnilo glede pogoja neblokiranosti poslovnih računov: V zvezi s postavljenim pogojem glede 

neblokiranosti poslovnih računov, vas vljudno pozivamo, da ob upoštevanju načela sorazmernosti 
in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti omenjeni pogoj omejite zgolj na poslovne 
račune, ki jih ima gospodarski subjekt, ki podaja ponudbo, odprte v državi v kateri ima sedež in v 
Republiki Sloveniji. Popolnoma nesorazmerno (in posledično v nasprotju z načelom enakopravne 
obravnave) je, da morajo gospodarski subjekti, ki imajo naravo multinacionalk predložiti potrdila 
za nekaj 10 računov, odprtih v drugih državah, ki za realizacijo konkretnega javnega naročila niso 
relevantni. Ob tem je predložitev takšnih potrdil vezana na dolgotrajne postopke in 
nesorazmerne stroške (tudi do sto EUR na potrdilo).  

 
Odgovor:  
Kot dokazilo za pogoj Prijavitelj v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega razpisa ni imel 
blokiranih transakcijskih računov prijavitelj priloži: 
Potrdila vseh bank za transakcijske račune prijavitelja odprte v državi v kateri ima sedež in v Republiki 
Sloveniji, ali drugo enakovredno dokazilo iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja (npr. BON 
obrazec). Potrdilo/BON obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega razpisa.  
 
3. Pojasnilo glede ZVKDS: prosimo za posredovanje ZVKDS pogojev za energetsko prenovo 

razpisanih objektov. 
 

Odgovor:  
Posredovano po elektronski pošti. 
 
4. Pojasnilo glede referenčnih količin: prosimo za posredovanje računov in izpisov energetskega 

knjigovodstva za dobavo energentov za razpisane objekte za obdobje zadnjih treh let (2014, 
2015, 2016) z namenom preveritve referenčnih količin. 

 
Odgovor:  
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Posredovano po elektronski pošti. 
 
5. Prosimo za posredovanje vse razpoložljive dokumentacije o predmetnih objektih (razširjeni 

energetski pregledi, gradbene fizike obstoječega stanja, projekti izvedenih del,...), ki so osnova za 
oceno ukrepov. 

 
Odgovor:  
Posredovano po elektronski pošti. 
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