Številka: 371-74/2017/58
Datum: 12. 11. 2018

VSEM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

ZADEVA: Dodatna pojasnila
ZVEZA: Javno naročilo gradnja parkirne hiše “P+R Grosuplje”, št. objave na portalu javnih naročil:
JN006841/2018-B01 z dne 3. 10. 2018 (popravek pod št. objave JN006841/2018-K01 z dne
15. 10. 2018, JN006841/2018-K02 z dne 22. 10. 2018, JN006841/2018-K03 z dne 24. 01. 2018 in
JN006841/2018-K04 z dne 30. 10. 2018)

Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 2. 11. 2018:
1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede na dejstvo, da v garažni hiši poteka promet, nas zanima: Kje se nahajajo prometni znaki, saj jih v
popisu del nismo zasledili? Ali niso predmet ponudbe?”
Odgovor naročnika:
V parkirni hiši je predvideno, da se znaki narišejo na tla.
2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V popisu GOI del (147385Popis del-GOI zunanja ureditev.xlsx) pod zavihkom D.Oprema navedeno poglavje
Požarni sistem, kjer je zajeta požarna centrala z možnostjo dveh adresabilnih zank za priklop 2 x 254 enot. V
tem istem sklopu je navedenih 106 kos optičnih dimnih javljalnikov. V tehničnem poročilu elektro instalacij
(PZI Parkirna hiša elektroinstalacije 15_2018.pdf) je predviden sistem AJP z gostoto javljalnikov na dve
adresni zanki s 126 naslovi.
Hkrati je v popisu del za elektro instalacije (148445Popis del-elektro instalacije-nov popis.xls) v sklopu
F.Instalacija šibkega toka/F.2 Javljanje požara navedena eno-zančna požarna centrala, ki omogoča priklop
do 125 elementov na zanko. V tem istem sklopu so tudi navedeni optični javljalniki 350 kos, kar ni smiselno.
Ugotavljamo, da je prišlo pri popisu elektro del (148445Popis del-elektro instalacije-nov popis.xls) za napako.
Sistema sta podvojena. Zaradi enakopravne obravnave ponudnikov in iz razloga, da naročnik lahko pridobi
enakovredne ponudbe, zahtevamo s tem v zvezi popravek v popisu elektro instalacij in izločitev celotnega
poglavja F.2 Javljanje požara iz popisa.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako in obvešča ponudnike, da se poglavje F.2 Javljanje požara črta iz popisa
za elektro instalacije. Ponudniki naj torej ne izpolnjujejo postavk za to poglavje v popisu za elektro instalacije.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Iz dokumentacije za gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje je razvidno, da so obodni stebri objekta preseka
50/50 cm in dolžine ca. 17 m. Montažnih stebrov takih geometrijskih karakteristik ni možno izdelati v skladu s
standardi, zato predlagamo, da se izdela nov statični račun objekta s stebri ustreznega preseka.”
Odgovor naročnika:
Ponovni statični preračun bo izdelan, ko bodo znane geomehanske lastnosti lokacije. Dobavitelj montažne
konstrukcije prilagodi stebre svojemu programu proizvodnje elementov.
4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali prav razumemo, da namerava naročnik imeti primopredajo objekta pred pridobitvijo uporabnega
dovoljenja, kot to izhaja iz 5. člena pogodbe – glej 1. in 4. odstavek?”
Odgovor naročnika:
5. člen vzorca pogodbe jasno opredeljuje postopek, ki je povsem običajen.
5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali je statični izračun narejen za objekt, ki je predmet javnega naročila? V dokumentu 2017_205-Parkirna
hiša Grosuplje_Statični izračun_000 je navedeno: osnovni objekt ima 11 etaž…”
Odgovor naročnika:
Objekt je medetažen in pri seštevku vseh medetaž je etaž 11.
6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali je statični izračun narejen za objekt, ki je predmet javnega naročila? V dokumentu 2017_205-Parkirna
hiša Grosuplje_Statični izračun_000 je navedeno: v projektu je predvideno, da se objekt temelji plitno na AB
pasovnih temeljih. V popisih del je predvideno temeljenje Dobava in vgrajevanje betona C 40/50 v AB
konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2/m1. AB temeljna oz. talna plošča deb. 60-110 cm.? ”
Odgovor naročnika:
Pri projektiranju projektne dokumentacije PZI so se upoštevale geomehanske in geološke raziskave za
sosednjo parcelo, zato je prišlo do odstopanj (statik je določil drugačne temelje in nekatere AB elemente).
Najprej so bili predvideni AB pasovni temelji, nato je ob upoštevanju geomehanike statik predvidel temeljno
ploščo. Upošteva naj se PZI.
7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali je statični izračun narejen za objekt, ki je predmet javnega naročila? V dokumentu 2017_205-Parkirna
hiša Grosuplje_Statični izračun_000 je navedeno: skupna višina objekta od temeljev tako znaša ca. 19 m.
Sleme strehe se nahaja na višini 7,85 m, merjeno od nivoja pritličja…stran 4. V vodilni mapi PZI so podatki
drugačni: relativne višinske kote etaž P+R Grosuplje: -2,9 m (klet), +/- 0 m (pritličje)=332,3 mnv, +3,2 m (1.
nadstropje), +6,1 m (2. nadstropje), +9 m (3. nadstropje), +11,9 m (4. nadstropje). Najvišja višina objekta +15
m.”

Odgovor naročnika:
Zainteresirani gospodarski subjekti naj pregledajo še načrte arhitekture, prerez B-B. Iz njih je razvidno, da je
celoten objekt od temeljev do slemena visok 19 m (objekt 15 m + klet 2,9 m + temelji 1,1 m).
8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali je statični izračun narejen za objekt, ki je predmet javnega naročila? V dokumentu 2017_205-Parkirna
hiša Grosuplje_Statični izračun_000 je navedeno: beton: AB konstrukcije se izvajajo iz betona (SIST
1026:2016): C12/15 X0 podbetoniranja in podložni beton, C25/30 XC2 v/cmax=0,60 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-Imin zaščitna plast cmin,dur=25mm-temelji in vkopane stene, C30/37 XC4/XF1 v/cmax=0,50 CI 0,2 Dmax32
S4 PV-II min.zaščitna plast cmin,dur=30mm-izpostavljene zunanje stene, C30/37 XD3 XF4 XM1
v/cmax=0,45 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-III-min.zaščitna plast cmin,dur=45mm-zunanje talne plošče, C30/37
XC32 v/cmax=0,55 CI 0,2 Dmax16 S4 PV-II-min.zaščitna plast cmin,dur=40mm-AB elementi, C40/50-PVP
plošče, stebri objekta, C30/37 XC2 v/cmax=0,60 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-I min.zaščitna plast cmin,dur=25mmnotranja talna plošča, C25/30 XC1 v/cmax=0,65-min.zaščitna plast cmin,dur=15mm-ostali AB elementi
objekta. Le to je popolnoma v nasprotju s popisom del!”
Odgovor naročnika:
Upošteva naj se zadnje objavljene popise del, ki so bili popravljeni in usklajeni s statikom.
9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali smo prav razumeli, da bo naročnik pridobil uporabno dovoljenje po primopredaji objekta s strani izvajalca
do naročnika?”
Odgovor naročnika:
5. člen vzorca pogodbe jasno opredeljuje postopek, ki je povsem običajen. Za pridobitev uporabnega
dovoljenja tako finančno kot organizacijsko poskrbi izbrani ponudnik.
10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ker naročnik noče odgovoriti na vprašanje, še malce bolj direktno vprašanje. Ali je potrebno za dvigalo
prilagati tehnično dokumentacijo, kataloge, prospekte, slikovno gradivo…? Možna odgovora sta samo da ali
ne.”
Odgovor naročnika:
Zaradi številnih nejasnosti in težav, naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da umika
zahtevo po predložitvi tehnične dokumentacije. Torej črta se zahteva na strani 14 dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, Priloga št. 3: Dokumentacija, ki jo pripravi ponudnik, II. točka.
11. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“a.) Naročnika prosimo, da poda vse tehnične karakteristike, na podlagi katerih bo mogoče natančno določiti
proizvode po posameznih postavkah v popisih Strojnih instalacij:
- zavihek: Vodovod, poglavje: Sanitarna oprema, pozicija: 02-Armatura za pomivalno korito
- zavihek: Vodovod, poglavje: Hladna in topla voda razvod, hidranti, pozicija: 01-Plastične cevi za hladno
vodo, tip kot npr. Rautitan flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom

- zavihek: Vodovod, poglavje: Hladna in topla voda razvod, hidranti, pozicija: 04-Gumijasto izolacijske
hitromontažne konzole za preprečevanje prenosa hrupa in vibracij, kot npr. ME-FA, ves pritrdilni in montažni
material
- zavihek: Vodovod, poglavje; Notranja kanalizacija, hidranti, pozicija: 02-PP talni sifon, kot npr. HL,
nerjaveča plošča 15x15 cm
- zavihek: Vodovod, poglavje: Zunanji vodovod, pozicija: 02-Tipski vodomerni termo jašek kot npr. Zagožen
za vgradnjo v pohodne površine, kpl z vodomerom DN20, zapornimi elementi.
Pri navedenih postavkah je naveden samo proizvajalec, medtem ko na osnovi obstoječih podatkov
proizvoda ni mogoče določiti.
b.) Prosimo, da naročnik pri vseh zgoraj navedenih postavkah in pri vseh ostalih postavkah v celotnem
popisu (GO, SI in EI) navede referenčni proizvod. Prosimo naročnika, da pojasni, v čem je smisel zahteve po
predložitvi tehnične dokumentacije za postavke cenovno zanemarljive vrednosti, majhne količine, kot na
primer: Hladna in topla voda-razvod, hidranti 01 Platične cevi za hladno vodo, tip kot npr. Rautitan flex in
izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fiting, tesnilnim in pritrdilnim materialom…fi 16x2.2 mm, d izolacije=9mm
m2; fi 25x3,5 mm, d izolacije=13 mm m3. Naročnika dobronamerno opozarjamo, da se številni razpisi s
podobnimi zahtevami niso končali z izbiro izvajalca temveč s ponovitijo postopka izbire. Pozivamo naročnika,
da zahtevo o predložitvi tehnične dokumentacije ponovno pretehta, skrči na smiselne postavke oz. umakne.
Prosimo za hiter in jasen odgovor.”
Odgovora naročnika:
a.) Pri vseh postavkah iz popisov del se upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora
posamezni artikel izpolnjevati, navedba proizvajalca ali izdelka je le v pomoč.
b.) Zaradi številnih nejasnosti in težav, naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da umika
zahtevo po predložitvi tehnične dokumentacije. Torej črta se zahteva na strani 14 dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, Priloga št. 3: Dokumentacija, ki jo pripravi ponudnik, II. točka.
12. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Iz pogodbe izhaja, da je rok izvedbe del (5. člen): Vse pogodbene obveznosti, določene v četrtem odstavku
tega člena, razen pridobitve uporabnega dovoljenja, morajo biti izvedene v največ 8 mesecih od uvedbe
izvajalca v delo. Pogodbena obveznost izvajalca je izpolnjena takrat, ko je uspešno opravljena primopredaja
oz. odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri primopredaji in pridobljeno uporabno dovoljenje, skladno
s 6. členom te pogodbe, ter naročniku predano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,
skladno z 19. členom te pogodbe.
Naročnika naprošamo za objavo časovnice oziroma koliko časa predvideva za izgradnjo objekta.”
Odgovor naročnika:
Na strani 14 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja zahteva (I. točka), ki določa, da
terminski plan izvedbe del pripravi ponudnik. K ponudbi mora biti priložen terminski plan, ki ne rabi biti
datumsko opredeljen, temveč le časovno, opredeliti pa mora vse faze dela. Detajlni terminski plan bo moral
izbrani ponudnik naročniku predložiti v roku 1 meseca po sklenitvi pogodbe.
Torej, naročnik je zainteresiranim gospodarskim subjektom določil maksimalni rok izvedbe del, sami pa
morajo opredeliti, kako bo gradnja po fazah dela terminsko potekala.

13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali je statični izračun narejen za objekt, ki je predmet javnega naročila? V dokumentu 2017_205-Parkirna
hiša Grosuplje_Statični izračun_000 je navedeno: stran 6 AB talna plošča…AB talna plošča je debeline 20
cm, obojestransko armirana. Talna plošča je izvedena s prostorskimi in navideznimi dilatacijami. Talna
plošča naj se izvede na 2 slojih PE folije. Pod folijo se izvede zaključna plast tampon 0/32 mm, debeline 20
cm, ki je postavljena na vsaj 80 cm kamninskega nasipa. V popisih del je predvideno temeljenje: Dobava in
vgrajevanje betona C 40/50, v AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2/m1. AB temeljna oz. talna plošča,
deb. 60-110 cm.?”
Odgovor naročnika:
Pri projektiranju projektne dokumentacije PZI so se upoštevale geomehanske in geološke raziskave za
sosednjo parcelo, zato je prišlo do odstopanj (statik je določil drugačne temelje in nekatere AB elemente). V
načrtih za gradbeno konstrukcijo v projektni dokumentaciji PGD se nahajajo podaki iz vprašanja
zainteresiranega gospodarskega subjekta, potrebno pa je upoštevati PZI.
14. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika naprošamo za navodila, kako naj ponudniki oblikujemo ponudbo glede na to, da popisov del
vsebinsko ne smemo popravljati (po zakonu), v odgovorih pa ste samo do sedaj objavili nič koliko
sprememb! Kaj naročnik pričakuje od nas ponudnikov in kako ter na osnovi česa naj oblikujemo ponudbeno
ceno?”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del. Ponudbena cena se oblikuje na osnovi zahtev za
posamezno postavko iz popisov del, količine in merske enote zanje so določene, kot strokovnjak na svojem
področju pa vsak ponudnik sam ve, kakšno ceno bo ponudil.
15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika pozivamo, da nemudoma objavi popravljene popise del (usklajene s projektno dokumentacijo in
njegovimi željami ter odpravljenimi napakami) in ustrezno podaljša rok za oddajo ponudb. Nazadnje smo
mnenja, da si tudi naročnik želi pridobiti korektne ter med seboj primerljive ponudbe (ter vrednost, ki bo
odražala ceno dejanske izvedbe oziroma ne bo bistveno odstopala od ponudbe do končnega obračuna)!”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del.
16. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika ponovno opozarjamo,da odpravi vse nejasnosti v vezi s tem javnim naročilom. Projektna
dokumentacija, projektne rešitve, popisi del…so si nasprotujoči, pomanjkljivi, nedosledni…Lepo rečeno-slabi.
Naročnik naj upošteva vse pripombe ponudnikov na nedoslednosti, popravi in uskladi naj projektno
dokumentacijo s popisi del in obratno, drugače je vse skupaj samo zapravljenje davkoplačevalskega denarja
in zrelo za medije, kako se ne void javnega naročila!”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del, v katerih so bile upoštevane vse smiselne
pripombe zainteresiranih gospodarskih subjektov.

17. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Predvidevamo, da je naročnik sklenil pogodbo s projektantom za projektiranje predmetne gradnje javnega
naročila in le to tudi plačal. V sled nedosledne, pomanjkljive, nasprotujoče si projektne dokumentacije,
vključno s popisi del, pričakujemo, da naročnik od projektanta terja kvalitetno izdelavo ali pa jo na njegove
stroške popravi z drugim projektantom. Pozivamo naročnika, da terja odgovornost od projektanta za svoje
delo in da le te odgovornosti ne prenaša na potencialne ponudnike. Naročnik si lahko pomaga s Smernicami
za javno naročanje gradenj,ki jih je izdalo Ministrstvo za javno upravo.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se zahvaljuje za predlagane rešitve v zvezi s projektiranjem, hkrati pa zainteresirane gospodarske
subjekte naproša, da se osredotočijo na izvedbeni del projekta.
18. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Odgovor naročnika je nejasen:
29. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede popisa za Požar, v postavkah 4. in 5., da produkte dobavi in izvede dobavitelj okna in dobavitelj vrat.
Torej razumemo, da se tukaj ne vpiše znesek v tem zavihku. Ali to spoda torej pod ODT?”
Odgovor naročnika:
“Projektant elektro instalacij je predvidel instalacijo, ki jo je potrebno namestiti do opreme, ki bo nameščena.
Ponudbena cena za ti dve postavki se torej vpiše le pri gradbenih delih.”
Ali pri poglavju oprema/požarni sistem/pos. Prezračevalnik v obliki okna na stopnišču (dobavi in izvede
dobavitelj okna) D 1 kos; Vrata z evakuacijsko kljuko/ročaj (dobavi in izvede dobavitelj vrat) požarno
stopnišče 6 kos; ponudimo ceno ali ne?”
Odgovor naročnika:
Ponudbena cena za navedeno opremo se ponudi le pri zavihku Stavbno pohištvo in ne tudi pri zavihku
Oprema.
19. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Odgovor naročnika je v nasprotju z navedeno opombo v popisu del. Prosimo naročnika, da le to odpravi oz.
popravi v popisu del! V opombi pri AB konstrukciji je še vedno navedeno “V ponudbi je zajeti tudi izdelavo
PZI projektov.”! Le tega ni moč razumeti, da pri izdelavi navedenih projektov ne gre za novo projektiranje
objekta ali pripravo projekta za izvedbo (projektne dokumentacije PZI)!
28. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo pri Splošno montažna AB konstrukcija: Vse postavke AB
montažnih elementov nosilne konstrukcije zajemajo izdelavo, prevoz in kompletno montažo na gradbišču z
monolitizacijo spojev. V ponudbi je zajeta tudi izdelava PZI projektov – delavniških načrtov za proizvodnjo AB
elementov ter PID/POV za tehnični pregled. Gradbeni izvajalec in naročnik skleneta gradbeno pogodbo, kar
pa po zakonodaji ne sme vključevati projektiranja. Za projektiranje se sklene drugi tip pogodbe. Odgovornosti
so namreč izključujejo, so ločene! Gradbeni izvajalec po zakonodaji ne sme biti hkrati tudi projektant.”
Odgovor naročnika:
“Pri izdelavi navedenih projektov ne gre za novo projektiranje objekta ali pripravo projekta za izvedbo
(projektne dokumentacije PZI), izdelajo se le delavniški načrti glede na že izdelan projekt za izvedbo (PZI), ki
ga je izdelalo projektantsko podjetje Esplanada d.o.o., Šentrupert. Delavniški načrti se predajo izdelovalcu
projekta izvedenih del (PID), katerega pa lahko izdela tudi izvajalec gradbeno obrtniških del.”

Odgovor naročnika:
Projektna dokumentacija PZI se ne bo pripravljala na novo, temveč se bodo izdelali le delavniški načrti,
glede na obstoječo projektno dokumentacijo PZI. Delavniške načrte se preda izvajalcu projektne
dokumentacije PID (nikjer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni navedeno, da to pripravi
izbrani ponudnik). Gre torej za PZI projekte delavniških načrtov za AB montažno konstrukcijo in tudi ni
običjano, da se AB montažna konstrukcija izdela brez delavniških načrtov.
20. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V popravljenih/novih popisih v poglavju A6. Kanalizacija, pos.2/c.) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova
(400 kn) za jašek fi 800 mm: 3 kom, ste dodali 400 kn. Naročnika naprošamo za pojasnilo ali je pokrov
pohodni ali 400 kn (to je povozni)? Oboje hkrati ne more biti!”
Odgovor naročnika:
Ponudi se povozni pokrov 400 KN.
21. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri popisu Vlom VNC imate postavko 2 LCD šifrator Runner. Predvidevam, da ste izpustili besedi kot npr.
pred Runner, saj verjetno ne zahtevate točno določenega produkta.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
22. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede Vlom VNC enako kot pri postavki 2, ste tudi pri postavki 5 pozabili kot npr. pred Elmo.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
23. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Tudi pri popisu Požar vam manjkajo kot npr. Prosim, da to uredite, kjer manjka, da ne opozarjamo na vsako
postavko posebej.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del

upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
24. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vljudno prosimo naročnika, da objavi čistopise ponudbenih predračunov in čistopise razpisne dokumentacije
z odpravljenimi napakami in vnesenimi spremembami, ki so bile procesirane preko odgovorov na portalu.”
Odgovor naročnika:
Vse dosedanje spremembe so bile objavljene na portalu javnih naročil, prav tako so bili novi popisi del
objavljeni na spletni strani naročnika.
25. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika in njegovega projektanta pozivamo k odgovornemu pristopu izvedbe javnega naročila. V novih
popisih so popravljene marke betona. V splošni opombi je navedeno “Marke betonov oz. zahtevana tlačna
trdnost je v popisu informativna in se lahko razlikuje od zahtevane tlačne trdnosti po statičnem izračunu.
Izvedba po statičnem računu - glej tehnično poročilo.” Popravljeni popisi del (marke betona) in statični
izračun (PZI, ki je drugačen od PGD) se ponovno ne ujemata. Ali je statični izračun v PZI mapi sploh
pravilen? Naročnika naprošamo, da uskladi nejasnosti v projektni dokumentaciji in popisih del! Da olajšamo
delo projektantu in naročniku, ki imata očitno težave z izdelavo popisov del po projektni dokumentaciji in
prelagata svojo odgovornost na ponudnike s spornimi opombami v popisih del:
a.) C12/15 X0 podbetoniranja in podložni beton, navedeno v statičnem izračunu. Podložni beton kvalitete
B.1, C 8/10, agregat frakcije 0-16 mm, naveden v popisu del. Kaj je pravilno in kaj naj ponudniki
upoštevamo?
b.) C25/30 XC2 v/cmax=0,60 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-I-min zaščitna plast cmin,dur=25mm-temelji in vkopane
stene, navedeno v statičnem izračunu. Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza od
0,12-0,20 m3/m2-m1. AB konstrukcija (podkleteni del) zunanjega požarnega stopnišča, navedeno v popisu
del. Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2-m1. AB temelji
kolesarnice, navedeno v popisu del. Drugih temeljev ni, ker je vse temeljeno s talno ploščo.
c.) C30/37 XC4/XF1 v/cmax=0,50 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II min.zaščitna plast cmin,dur=30mm-izpostavljene
zunanje stene, navedeno v statičnem izračunu. Dobava in vgrajevanje betona C 30/37, v AB konstrukcije
prereza od 0,20-0,30 m3/m2-m1. AB obodne stene nadkletenega dela objekta, deb. 30 cm, navedeno v
popisu del.
d.) C30/37 XD3 XF4 XM1 v/cmax=0,45 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-III-min.zaščitna plast cmin,dur=45mm-zunanje
talne plošče, navedeno v statičnem izračunu. V popisu del jih ni.
e.) C30/37 XC32 v/cmax=0,55 CI 0,2 Dmax16 S4 PV-II-min.zaščitna plast cmin,dur=40mm-AB elementi,
navedeno v statičnem izračunu in ni opredeljeno, kaj je mišljeno pod AB elementi. AB element je tudi stena,
temelj, plošča, stopnišče itd.
f.) C40/50-PVP plošče, stebri objekta, navedeno v statičnem izračunu. Stebri so montažni in ne monolitni. V
popisu del je marka betona za AB zalivanje etažnih PVP plošč, v deb. 5-10 cm, navedena C30/37!
g.) C30/37 XC2 v/cmax=0,60 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-I min.zaščitna plast cmin,dur=25mm-notranja talna
plošča, navedeno v statičnem izračunu. Dobava in vgrajevanje betona C 40/50, v AB konstrukcije prereza
nad 0,30 m3/m2/m1. AB temeljna oz. talna plošča deb. 60-110 cm, navedeno v popisu del.
h.) C25/30 XC1 v/cmax=0,65-min.zaščitna plast cmin,dur=15mm-ostali AB elementi objekta, navedeno v
statičnem izračunu. Ni jasno, kaj je mišljeno pod ostali AB elementi objekta!”

Odgovor naročnika:
Upošteva se zadnje objavljene popise del, ki so bili popravljeni in usklajeni s statikom in med drugim
upoštevajo tudi zgoraj navedeno. Ponudijo se marke betonov, določene v popisih del.
26. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V novih popisih del je spremenjena postavka 1 pri zemeljskih delih, in sicer: Široki izkop gradbene jame, v
zemljini III. do V. Ktg….a) Izkop v zemljini III. kategorije: 6.920,00 m3, b) Izkop v zemljini V. kategorije:
1.530,00 m3. Ali vam cene za izkop IV.ktg ne ponudimo in bo to stvar dodatnega obračuna?ˮ
Odgovor naročnika:
Ponudbena cena se ponudi glede na zadnje objavljene popise del.
27. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika naprošamo za podaljšanje roka, ker je veliko sprememb v novih popisih del in je potrebno
napraviti korekcijo ponudb s podizvajalci, za kar je potreben čas. Hkrati naročnik do danes 30. 10. 2018
10:57 še vedno ni odgovoril na veliko vprašanj, ki so ključna za pripravo ponudbe.”
Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.
28. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
ˮVezano na vprašanje in odgovor:
15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika ponovno pozivamo, da določi obseg za izvedbo Geološke in geomehanske raziskave pred
pričetkom del (1kpl), ker ponudniki le tega ne moremo ponuditi, v kolikor ne poznamo tehničnih specifikacij,
obsega del in se lahko obračun vrši le po dejanski porabi časa in obsega del. Naročnik naj tudi definira pred
pričetkom katerih del.”
Odgovor naročnika:
“Geološke in geomehanske raziskave se bodo izvedle pred pričetkom gradbenih del. Naročnik smatra, da
strokovnjaki na področju razpisanega predmeta naročila vedo, kako potekajo faze izvedbe tovrstnih
projektov. Objekt bo stal na zemljiščih s parc.št. 1260/5, 1261/1, 1261/8, 2149/2, 2150/2, vse k.o. Grosuplje
naselje. Navedeno območje meri ca. 5.625 m2. Prav tako je ogled lokacije namenjen temu, da si
zainteresirani gospodarski subjekti ogledajo opredeljeno območje na terenu.”
Naročnik lahko smatra, da strokovnjaki na področju razpisanega predmeta naročila vedo, kako potekajo faze
izvedbe tovrstnih projektov, toda tako ne bo dobil med seboj primerljivih ponudb, kar je v nasprotju z
zakonom, če ne bo določil obsega teh del! Tudi strokovnjaki, ki že desetletja izvajajo geološke in
geomehanske raziskave, za izdelavo ponudbe potrebujejo podatke, kot so: kakšne geološke in
geomehanske raziskave je potrebno izvesti. Kot npr. število vrtin, njihova globina, laboratorijske preiskave
itd. Geomehanski nadzor se obračunava po številu ur.
Naročnika ponovno pozivamo, da oceni ter določi obseg del, za katerega smatra, da bo opravljen zato, da
pridobi med seboj primerljive ponudbe ponudnikov in ne špekulacije!
Naročnik naj tudi definira, pred pričetkom katerih del se opravijo geološke in geomehanske raziskave.”

Odgovor naročnika:
Strokovnjaki, ki izvajajo geološke in geomehanske raziskave po navadi po ogledu terena in poznavanju
lokacije določijo število vrtin, njihovo globino in potrebne laboratorijske preiskave ter nato izdelajo ponudbo.
V kolikor pride do razhajanj med oceno potrebnih del in dejansko izvedbo, pogodbeno določilo v 4. členu
opredeljuje tovrstne spremembe.
29. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
ˮStrokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami za geološke in geomehanske raziskave opozarjajo, da v primeru, da
naročnik ne objavi obsega del za ta dela in moramo ponudniki izdelati ponudbo ter določiti obseg del vsak
zase in posamezno, ni prav pošteno in transparentno, saj se bodo ponudbe med seboj močno razlikovale v
obsežnosti raziskave, s tem pa tudi cena. Pri geoloških raziskavah je najcenejša ponudba običajno tista, ki
ne nudi dovolj osnovnih podatkov za ustrezen začetek gradnje in povzroči komplikacije pri nadaljnjih
gradbenih delih. Naročnika ponovno pozivamo, da se opredeli o obsegu del (predvidenem) za geološke in
geomehanske raziskave oziroma kaj naj ponudniki upoštevamo pri izdelavi cene za komplet!”
Odgovor naročnika:
V popravljenih popisih del so bile objavljene številke in kvadratura parcel, na katerih se bodo geološke in
geomehanske raziskave izvajale.
30. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika sprašujemo, ali je prišlo do napake oziroma prosimo za pojasnilo, kako lahko postavka 2 v
poglavju kanalizacija vsebuje izdelavo jaškov 4 kom, pokrovov 6 kom in zemeljskih del 5 kom?! Koliko jaškov
je v resnici mišljeno?
Dobava in izvedba zunanjih revizijskih jaškov in peskolovov, za izvedbo meteorne
kanalizacije, vključno z izvedbo priključka cevi, ter dobavo in montažo pokrovov
primernih karakteristik glede nosilnosti (pohodni ali povozni pokrovi).
Jaški iz betonskih cevi, skupaj z AB obročem, AB razbremenilno ploščo in z
napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo pokrova. Ležišče
jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je prostor pod muldo
zapolniti z betonom C12/15.
Globine do cca 3,20 m. V c.e.m. je zajeti vsa zemeljska in gradbena dela.
a) Revizijski jašek fi 800 mm + priključek cevi: 2,00 kom
b) peskolovni jašek jašek fi 400 mm + priključek cevi: 2,00 kom
c.) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova (400 kn) za jašek fi 800 mm: 3,00 kom
d.) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova (50 kn) za jašek fi 400 mm: 3,00 kom
e.) Zemeljska in gradbena dela za izvedbo jaškov: 5,00 komˮ
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napako pri določanju količin jaškov. Pravilni podatki so naslednji:

a) Revizijski jašek fi 800 mm + priključek cevi: 2,00 kom
b) Peskolovni jašek jašek fi 400 mm + priključek cevi: 3,00 kom
c.) Dobava in vgradnja povoznega pokrova (400 kn) za jašek fi 800 mm: 2,00 kom
d.) Dobava in vgradnja pohodnega pokrova (50 kn) za jašek fi 400 mm: 3,00 kom
e.) Zemeljska in gradbena dela za izvedbo jaškov: 5,00 komˮ
31. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri elektro instalacijskih delih za postavko: 9. Dobava in vgradnja omarice kot npr. Inox Telekom
dim.300x500x100mm komplet z regletami in prazne KTV omarice enake izvedbe in enakih dimenzij kos 2.
a.) Naše vprašanje: Po našem poznavanju trga navedena oznaka ne predstavlja ne oznake proizvajalca, ne
oznake produkta. Sklepamo, da gre za po naročilu izdelano omarico. Razen dimenzij niso podane nobene
druge tehnične zahteve (debelina, vrsta materiala, odprtine, ključavnica). Naročnika prosim, da navede vse
tehnične karakteristike, na podlagi katerih bo mogoče natančno določiti proizvod iz postavke in za katerega
bo dejansko možno predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo.
b.) Pozivamo naročnika o tehtnem premisleku ukinitve zahteve po predložitvi tehnične dokumentacije pri
navedeni in podobnih postavkah skozi celotne popise (GOI), kjer niso podani zadostni tehnični podatki o
proizvodu ter referenčnem tipu in proizvodu, ki dejansko obstaja.”
Odgovora naročnika:
a.) Gre le za primer omarice. V TK soglasju ni navedenega tipa, zato je potrebno vgraditi omarico, ki je
skladna s tehničnimi zahtevami iz postavke iz popisa del, prav tako pa bo morala biti skladna z navodili
pristojnega operaterja.
b.) Zaradi številnih nejasnosti in težav, naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da umika
zahtevo po predložitvi tehnične dokumentacije. Torej črta se zahteva na strani 14 dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, Priloga št. 3: Dokumentacija, ki jo pripravi ponudnik, II. točka.
32. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V popisu elektro instalacijskih del nas za spodnji postavki:
1.

Dobava in montaža prostostoječega kovinskega razdelilca
RG dim.: 2000x600x400 mm

kos

1

- gl.stikalo ES 68 160A

kos

1

- inst.odklopnik ETIMAT C16A

kos

20

- inst.odklopnik ETIMAT B10A

kos

20

- inst.odklopnik ETIMAT C16A/3f

kos

5

- inst.odklopnik ETIMAT C20A/3f

kos

5

- inst.odklopnik NV 160/3f

kos

10

2.

- kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A

kos

1

- prenapetostna zaščita PROTEC C

kos

4

- zbiralnica za fazo

kpl

1

- N letev

kos

1

- PE letev

kos

1

- uvodnice fi 13,5 mm

kos

30

- uvodnice fi 16,5 mm

kos

30

- uvodnice fi 23 mm

kos

10

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 70 mm2

kos

5

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 4 mm2

kos

50

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 6 mm2

kos

50

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 10 mm2

kos

40

- Dobava in montaža 3f letve

m

4

- Dobava in montaža letve za pritrditev priključnih sponk

m

8

- črna žica preseka 4 mm2

m

50

- črna žica preseka 6 mm2

m

50

- črna žica preseka 10 mm2

m

30

- dobva in montaža votlic, kabelskih končnikov, vijakov, ….

kpl

1

- Predal za načrt

kos

1

- drobni in vezni material

kpl

1

kos

6

- gl.stikalo ES 68 40A

kos

1

- inst.odklopnik ETIMAT C16A

kos

20

- inst.odklopnik ETIMAT B10A

kos

20

- inst.odklopnik ETIMAT C16A/3f

kos

5

- inst.odklopnik ETIMAT C20A/3f

kos

5

- kombinirano zašč.stikalo ETI 10/0,03A

kos

1

- zbiralnica za fazo

kpl

1

Dobava in montaža prostostoječega kovinskega razdelilca
R1 do R6 dim.: 2000x600x400 mm

- N letev

kos

1

- PE letev

kos

1

- uvodnice fi 13,5 mm

kos

30

- uvodnice fi 16,5 mm

kos

30

- uvodnice fi 23 mm

kos

10

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 70 mm2

kos

5

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 4 mm2

kos

50

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 6 mm2

kos

50

- Priključne VS sponke za dovodni kabel 10 mm2

kos

40

- Dobava in montaža 3f letve

m

4

- Dobava in montaža letve za pritrditev priključnih sponk

m

8

- črna žica preseka 4 mm2

m

50

- črna žica preseka 6 mm2

m

50

- črna žica preseka 10 mm2

m

30

- dobva in montaža votlic, kabelskih končnikov, vijakov, ….

kpl

1

- Predal za načrt

kos

1

- drobni in vezni material

kpl

1

zanima, ali bo za naročnika ustrezna samo tehnična dokumentacija za omaro Schrack, Vrstna omara z
montažno ploščo 2000x600x400 RAL7035 IP66 Material: Jeklena pločevina z montažno ploščo, tip:
AS206040-5? Vprašanje je za obe postavki iz poglavja E. Razdelilniki.”
Odgovor naročnika:
Zaradi številnih nejasnosti in težav, naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da umika
zahtevo po predložitvi tehnične dokumentacije. Torej črta se zahteva na strani 14 dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, Priloga št. 3: Dokumentacija, ki jo pripravi ponudnik, II. točka.
33. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika ponovno opozarjamo, da skozi ves popis (tudi v objavljenem novem popisu del) je veliko nejasnih
(nedoločenih) opisov postavk, predvsem bi vas tukaj opozorili na postavke, ki so v neskladju s statičnim
izračunom in določitvijo marke betonov, AB montažno konstrukcijo v popisu del in projektu (klasična
monolitna izvedba), manjkajoči podatki v popisih del in pomanjkljiva projektna dokumentacija, iz katere bi bilo
moč izluščiti profile, zaključke, dilatacije…količinsko, kadar jih je potrebno vključiti v enotno ceno itd. Takih
zadev je v samem popisu veliko. To in podobne nejasnosti so pri skoraj vseh postavkah popisa. Prosimo
vas, da uskladite popise, da bo mogoče pripraviti ustrezno ponudbo. Naj poudarimo, da so popisi del del
projektne dokumentacije in da neusklajeni popisi del pomenijo, da je celotna projektna dokumentacija

neusklajena sama s seboj. Naročnik naj pozove projektanta, da svoje delo opravi kvalitetno ter predvsem
odgovorno. Hkrati zahtevamo, da se ustrezno podaljša rok za oddajo ponudbe po objavi novih oziroma
usklajenih popisov del in usklajene projektne dokumentacije.”
Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.
34. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Zaradi velikega števila odgovorov in nejasnosti naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb?”
Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.
35. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede na to, da naročnik še vedno ni objavil odgovorov, na katera ne bomo mogli več postavljati dodatnih
vprašanj, če bo karkoli v njih nejasnega, zahtevamo, da v izogib zahtevku za revizijo podaljšate rok za
oddajo ponudb.”
Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.
36. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika pozivamo, da objavi, do katerega datuma misli odgovoriti na vsa vprašanja in posledično, ali bo
podaljšal rok za postavitev vprašanj. Postavili smo namreč zelo veliko vprašanj, pri katerih bo naročnik
verjetno v stilu dosedanje komunikacije zavračal vse dobronamerne pripombe in z njimi ne bo odpravil
lastnih napak, ki jih naredi z odgovori. Z možnostjo, da se o vaših odgovorih še dodatno izjasnimo preko
vprašanj dobimo vsaj možnost, da vas opozorimo na nepravilnosti, v nasprotnem primeru nam ostane samo
zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo zaradi odgovorov, ki nimajo podlage v stroki in predpisih.
Zakaj naročnik ne odgovori na vsa vprašanja v čim krajšem času, ampak čaka, da se rok za postavitev
vprašanj izteče? Če bi naročnik odgovarjal na vprašanja sproti ter ažurno, bi vsi imeli dovolj časa za pripravo
vprašanj, odgovorov in ponudbe ter razjasnitev nejasnosti brez vložitve zahtevka za revizijo. Opozorilo je
zgolj dobronamerno, da se po vložitvi zahtevka za revizijo ne bo iskalo izgovorov zaradi zamud pri izvedbi
centralnega razpisa pri ponudnikih. Prosimo za odgovore in podaljšanje roka za oddajo ponudb v ustreznem
času.”
Odgovor naročnika:
Naročnik najprej pojasnuje, da na postavljena vprašanja, glede na njihovo količino, odgovarja v najkrajšem
možnem času in smatra, da so imeli zainteresirani gospodarski subjekti dovolj časa za postavljanje le-teh,
zato se roka za dodatna pojasnila ne podaljša.
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.

37. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Avtomatski plačilni terminal-kot na primer Cross APTM:
a.) Dimenzija ohišja ne more biti točna, saj to izključi vse ostale ponudnike. Predlagamo, da se umakne.
b.) Zakaj mora biti nujno čitalec QR kode, saj so npr. RFID čitalci bolj napredni in varni? Prav tako je pri
RFID karticah možno vsestransko branje, kar je bolje za stranke. Možno bi moralo biti oboje.
c.) Zakaj mora biti nujno 6 hoperjev, če napredne blagajne zmorejo obdelovati vse nominacije kovancev
samo z enim hoperjem, kar je bolj ekonomično? Možno bi moralo biti oboje.
d.) Zakaj mora biti nujno zaslon na dotik, če se gre za proti vandalsko izvedbo in je bolje imeti upravljanje na
tipke? Možno bi moralo biti oboje.”
Odgovori naročnika:
a.) Določena je maksimalna možna dimenzija ohišja, ponudnik lahko ponudi napravo, ki ne presega le-te.
b.) Zahteve naročnika glede čitalca ostajajo nespremenjene.
c.) Zahteve naročnika glede hoperjev ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki uporablja ločena
parkirna medija za abonente in urne uporabnike.
d.) Zahteve naročnika glede zaslona ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sodoben sistem, ki za
upravljanje plačilnega avtomata uporablja barvni zaslon na dotik, ki uporabnika jasno vodi skozi proces
plačevanja parkirnine. Plačilni terminal mora imeti za potrebe vnosa registrske oznake v primeru
izgubljenega listka možnost vnosa znakov preko tipkovnice na ekranu na dotik. Z uporabo ekrana na dotik
se naročnik izogne vgradnji dodatne mehanske tipkovnice v plačilni avtomat.
38. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Vhodna enota-kot na primer Cross PT:
a.) Dimenzija ohišja ne more biti točna, saj to izključi vse ostale ponudnike. Predlagamo, da se umakne.
b.) Zakaj mora biti grelnik samo 100 W, saj če je močnejši, je to bolje za naročnika, saj zato dela bolje pri
nižjih temperaturah in potem ne rabite dodatnega grelca, kot je kasneje naveden v dodatni ponudbi?
c.) Zakaj bi morala biti krmilna napetost 24 V DC, to je nesmiselno, lahko je 12 V DC ali pa 220 V AC?
d.) Zakaj mora biti nujno čitalec QR kode, saj so npr. RFID čitalci bolj napredni in varni? Možno bi moralo biti
oboje.
e.) Zakaj mora biti nujno podajalec parkirnih listkov QR kode, saj so npr. RFID podajalci bolj napredni,
robustni in varni? Prav tako je pri RFID karticah možno vsestransko branje, kar je bolje za stranke. Možno bi
moralo biti oboje.
f.) Zakaj mora biti nujno 5000 termo papirnatih kartic, če se samo polnilni parkirni avtomat polni samodejno iz
prejetih kartic in ima tako praktično neskončno zalogo, nima pa stalno vstavljenih 5000 kartic, ki so bolj
robustne kot termo papir. Možno bi moralo biti tudi manj.
g.) Zakaj morajo biti papirnate kartice, če so plastične bolj robustne, cenejše za uporabo, uporabniku in
okolju bolj prijazne, ker so za več deset tisočkratno uporabo. Možno bi moralo biti oboje.”
Odgovori naročnika:
a.) Določena je maksimalna možna dimenzija ohišja, ponudnik lahko ponudi napravo, ki ne presega le-te.
b.) Naročnik je v tehničnih specifikacijah omejil porabo električne energije parkirnih naprav na največjo
dovoljeno. Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki dosega nižjo porabo energije, vendar mora kljub temu
ustrezati vsem ostalim zahtevam, kot je na primer delovanje v specificiranem temperaturnem območju (-25̊ C
do +50̊ C). Porabljena električna energija za naročnika predstavlja obratovalne stroške parkirišča.

c.) Ponudnik mora ponuditi parkirni sistem s krmilno napetostjo, ki omogoča zanesljivo delovanje parkirnega
sistema. Vrednosti krmilne napetosti naročnik torej ne omejuje, važno je torej zanesljivo delovanje. Zahteva
glede krimilne napetosti se torej črta iz popisa del.
d.) Zahteve naročnika glede čitalca ostajajo nespremenjene.
e.) Zahteve naročnika glede podajalca ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki uporablja ločena
parkirna medija za abonente in urne uporabnike. Za urne uporabnike naročnik zahteva izdajo parkirnega
medija z zapisom QR kode iz naslednjih razlogov:
- možnost izpisa dodatnega, variabilnega teksta na parkirno kartico: sistem omogoča izdajo/tiskanje vsake
kartice ločeno za vsakega uporabnika; ker ima sistem vgrajen termo tiskalnik omogoča izpis dodatnega
teksta na kartico, ki ga naročnik po potrebi lahko spreminja (npr. obvestila, promocijski teksti ipd.), kar v
primeru uporabe RFID tehnologije ni mogoče;
- izpis datuma in ure vstopa na parkirišče: sistem za vsakega uporabnika izda/natisne ločeno parkirno
kartico, na katero natisne tudi datum in uro vstopa na parkirišče; uporabnik lahko tako že iz prejete kartice
razbere informacije o času parkiranja, koliko čas je preteklo od vstopa (npr. v primeru omejenega časa za
brezplačni izhod) ipd.; uporabnik lahko te informacije razbere iz kartice brez, da bi moral to prej preveriti na
plačilnem terminal, kar je lahko zanj koristno, še posebej kadar se ne nahaja na lokaciji parkirišča; ta
možnost uporabnikom na plastičnih RFID karticah ni na voljo, saj so informacije shranjene bodisi na čipu
kartice bodisi na glavnem računalniki, kjer pa podatki uporabniku niso dostopni;
- enostavna naknadna integracija mobilnih plačilnih sistemov drugih proizvajalcev: naročniku parkirni sistem
s QR parkirnim medijem zagotavlja možnost enostavnih naknadnih nadgradenj z aplikacijami drugih
proizvajalcev, v kolikor bi to potreboval.
f.) Zahteve naročnika glede kartic ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki ima zalogo najmanj
5.000 kartic. Ponudniki lahko ponudijo sistem, ki ima zalogo večjo od 5.000 kartic, nikakor pa manj. Tako
imenovani samo polnilni avtomat za svoje delovanje uporablja bistveno več gibljivih delov, kar lahko
dolgoročno za naročnika predstavlja višje vzdrževalne stroške.
g.) Zahteve naročnika glede materiala kartic ostajajo nespremenjene. Razlogi so navedeni v odgovoru e.) na
to vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta.
39. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Izhodna enota-kot na primer Cross VT:
a.) Dimenzija ohišja ne more biti točna, saj to izključi vse ostale ponudnike. Predlagamo, da se umakne.
b.) Zakaj mora biti grelnik samo 100 W, saj če je močnejši, je to bolje za naročnika, saj zato dela bolje pri
nižjih temperaturah in potem ne rabite dodatnega grelca, kot je kasneje naveden v dodatni ponudbi?
c.) Zakaj bi morala biti krmilna napetost 24 V DC, to je nesmiselno, lahko je 12 V DC ali pa 220 V AC?
d.) Zakaj mora biti nujno čitalec parkirnih listkov QR kode, saj so npr. RFID čitalci bolj napredni, robustni in
varni? Prav tako je pri RFID karticah možno vsestransko branje, kar je bolje za stranke. Možno bi moralo biti
oboje.
e.) Samo polnilni parkirni avtomat kartice ponovno uporabi, kar je občutno bolje in koša za odpadne
uporabljene listke ne rabi. To ne bi smelo biti nujno.”
Odgovori naročnika:
a.) Določena je maksimalna možna dimenzija ohišja, ponudnik lahko ponudi napravo, ki ne presega le-te.
b.) Naročnik je v tehničnih specifikacijah omejil porabo električne energije parkirnih naprav na največjo
dovoljeno. Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki dosega nižjo porabo energije, vendar mora kljub temu

ustrezati vsem ostalim zahtevam, kot je na primer delovanje v specificiranem temperaturnem območju (-25̊ C
do +50̊ C). Porabljena električna energija za naročnika predstavlja obratovalne stroške parkirišča.
c.) Ponudnik mora ponuditi parkirni sistem s krmilno napetostjo, ki omogoča zanesljivo delovanje parkirnega
sistema. Vrednosti krmilne napetosti naročnik torej ne omejuje, važno je torej zanesljivo delovanje. Zahteva
glede krimilne napetosti se torej črta iz popisa del.
d.) Zahteve naročnika glede čitalca ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki uporablja ločena
parkirna medija za abonente in urne uporabnike. Za urne uporabnike naročnik zahteva izdajo parkirnega
medija z zapisom QR kode iz naslednjih razlogov:
- možnost izpisa dodatnega, variabilnega teksta na parkirno kartico: sistem omogoča izdajo/tiskanje vsake
kartice ločeno za vsakega uporabnika; ker ima sistem vgrajen termo tiskalnik omogoča izpis dodatnega
teksta na kartico, ki ga naročnik po potrebi lahko spreminja (npr. obvestila, promocijski teksti ipd.), kar v
primeru uporabe RFID tehnologije ni mogoče;
- izpis datuma in ure vstopa na parkirišče: sistem za vsakega uporabnika izda/natisne ločeno parkirno
kartico, na katero natisne tudi datum in uro vstopa na parkirišče; uporabnik lahko tako že iz prejete kartice
razbere informacije o času parkiranja, koliko čas je preteklo od vstopa (npr. v primeru omejenega časa za
brezplačni izhod) ipd.; uporabnik lahko te informacije razbere iz kartice brez, da bi moral to prej preveriti na
plačilnem terminal, kar je lahko zanj koristno, še posebej kadar se ne nahaja na lokaciji parkirišča; ta
možnost uporabnikom na plastičnih RFID karticah ni na voljo, saj so informacije shranjene bodisi na čipu
kartice bodisi na glavnem računalniki, kjer pa podatki uporabniku niso dostopni;
- enostavna naknadna integracija mobilnih plačilnih sistemov drugih proizvajalcev: naročniku parkirni sistem
s QR parkirnim medijem zagotavlja možnost enostavnih naknadnih nadgradenj z aplikacijami drugih
proizvajalcev, v kolikor bi to potreboval.
e.) Tako imenovani samo polnilni avtomat za svoje delovanje uporablja bistveno več gibljivih delov, kar lahko
dolgoročno za naročnika predstavlja višje vzdrževalne stroške.
40. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Sistem kamer za prepoznavanje registrskih tablic-kot na primer Cross LPR:
Sistem ni skladen z GDPR, saj gre za sistemsko zbiranje osebnih podatkov, ki nima zakonitega namena in
uporabnik brez dejanja, s katerim to izrecno dovoli (npr. podpis pod pogodbo z vsemi potrebnimi členi, ki jih
predpisuje GDPR), s tem ne soglaša. Citiram spletno stran informacijske pooblaščenke: ”Privolitev mora biti
jasna in razumljiva izjava, dana z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem in dokazljiva. Glej člene 6, 7 in 8, uvodne
določbe: 32, 42, 43, 171.” Smatramo, da bo takšen sistem urad informacijske pooblaščenke prepovedal.
Prav tako je navedeno, da je sistem zanesljiv samo do 90 %, kar pomeni, da je strošek glede na zanesljivost
nepotreben in neekonomičen. Prav tako ponudnik, ki v Sloveniji ta sistem prodaja, nima licence za izvajanje
sistemov tehničnega varovanja, kar je direktna kršitev ZZasV-1, po tem zakonu bi jo namreč moral imeti.”
Odgovor naročnika:
Zahteve naročika glede sistema ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki deluje skladno z
veljavno zakonodajo in uredbami ter bo parkirišče opremil z vsemi potrebnimi elementi, ki torej omogočajo
uporabo sistema skladno z veljavno zakonodajo.
41. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Čitalci za odpiranje vrat za osebni prehod:
Zakaj mora biti omogočeno branje QR kode, če sistem lahko deluje na RFID komunikaciji? Zakaj podvajanje
in kompliciranje. Predlagamo umik QR.”

Odgovor naročnika:
Zahteve naročnika glede čitalcev ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki uporablja ločena
parkirna medija za abonente in urne uporabnike.
42. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Strežnik parkirnega sistema:
a.) Zakaj mora biti virtualiziran, najbrž je mišljeno virtualni strežnik, če ga sistem ne potrebuje? Napredni
sistemi bi morali imeti možnost tudi delovanja “offline”, saj če pride do odpovedi delovanja računalnika ali
prekinitve povezave, mora sistem delovati nemoteno, zato predlagamo, da se ta zahteva doda, prejšnja pa
popravi.
b.) Zakaj je potreben QR čitalec, če je vse možno z RFID čitalcem? Predlagamo popravek.”
Odgovora naročnika:
a.) Zahteva naročnika glede strežnika ostaja nespremenjena.
b.) Zahteve naročnika glede čitalca ostajajo nespremenjene. Naročnik zahteva sistem, ki uporablja ločena
parkirna medija za abonente in urne uporabnike.
43. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Plačevanje preko mobilne aplikacije:
a.) Zakaj mora biti prisoten v treh državah EU? Zakaj ni dovolj v petih slovenskih občinah? Takšnemu
kriteriju najbrž ustreza samo ena aplikacija. Zakaj ni recimo pogoj, da mora imeti aplikacija v Sloveniji vsaj
1000 prodajnih mest, s tem bi se namreč bolj korektno zagotovila razširjenost takšne aplikacije. Predlagamo,
da se pogoj popravi.
b.) Glede na to, da gre za več nadstropno parkirno hišo, je takšna navigacija nenatančna in nesmiselna
zahteva. Enako se lahko vidi iz Google navigacije. Predlagamo, da se pogoj odstrani.
c.) Zakaj plačilo s prej naloženimi sredstvi ni dovoljeno? To nima smisla, za operaterja parkirne hiše je to
vseeno. Hkrati pa je bolje, da imajo stranke predhodno naložena sredstva, da ne pride do zastojev zaradi
premalo sredstev na računu. Zato predlagamo, da je pogoj, da mora aplikacija nujno imeti prej naložena
sredstva.
d.) Zakaj mora aplikacija delovati izključno na sistemu prepoznavanja registrskih oznak, če je deklarirana
zanesljivost branja manj kot 90 %, kar pomeni, da bo najmanj vsak deseti uporabnik imel tehnične težave.
e.) Če govorimo o varnosti, bi bilo bolje, da je aplikacija še odobrena kot plačilno sredstvo s strani Banke
Slovenije in je tako podvržena vsem varnostnim certifikatom, testiranjem in nadzorom, kot na primer bančne
kartice, ki delujejo na najvišjem nivoju varnosti. Predlagamo popravek.
f.) Iz vsega navedenega je razvidno, da pogojem ustreza izključno ena aplikacija, kar onemogoča prodajo
vsem drugim ponudnikom. Zato predlagamo, da se aplikacija opredeli dovolj splošno, da se lahko javijo tudi
drugi ponudniki, ali pa se jo ukine.“
Odgovori naročnika:
a.) Zahteva naročnika glede plačevanja ostaja nespremenjena. Naročnik potrebuje/zahteva globalen sistem
plačevanja preko mobilne aplikacije, ki je neodvisen in omogoča plačevanje tudi tujcem, ki imajo sistem že
naložen v mobilnem telefonu ali integriran v vozilu.
b.) Zahteva naročnika glede navigacije ostaja nespremenjena. Naročnik potrebuje/zahteva sistem plačevanja
preko mobilne aplikacije, ki omogoča preusmerjanje prometa glede na zasedenost parkirišč v občini. Te
funkckionalnosti Google navigacija ne omogoča.

c.) Zahteva naročnika glede plačila ostaja nespremenjena. Zahtevana je integracija mobilne aplikacije s
parkirnim sistemom, ki za plačevanje ne sme uporabljati sistema pred-naloženih sredstev. Ravno delovanje
mobilne aplikacije preko sistema pred-naloženih sredstev namreč lahko povzroči zastoje in težave pri
plačevanju parkirnine, saj se lahko zgodi, da uporabnik bodisi nima pred-naloženih sredstev bodisi nima
dovolj pred-naloženih sredstev na računu mobilne aplikacije. Uporabnik zaprtega tipa parkirišča namreč
plačuje znesek glede na porabljeni čas in ne plačuje parkirnine za v naprej določen čas, kot na primer pri
odprtih parkiriščih, kjer se obračuna čas glede na razpoložljiv/vplačan znesek.
d.) Zahteva naročnika glede prepoznavanja ostaja nespremenjena. Naročnik potrebuje/zahteva mobilno
aplikacijo, ki pri uporabi parkirišča ne potrebuje nobene dodatne interakcije z aplikacijo oz. mobilnim
telefonom s strani uporabnika parkirišča (razen prve/enkratne registracije uporabnika). V kolikor je namreč
potrebna dodatna interakcija z aplikacijo oz. mobilnim telefonom (npr. skeniranje listka, potrjevanje plačil…),
naročnk tvega, da bodo uporabniki to počeli med vožnjo vozila, kar je v nasprotju s cestno prometnimi
predpisi v RS, hkrati pa naročnik tvega zastoje na parkirišču zaradi voznikov, ki bi med vožnjo uporabljali
mobilno aplikacijo in nenazadnje tudi možnost poškodovanja opreme s strani voznikov, katerih pozornost bi
lahko bila preusmerjena na interakcijo z mobilno aplikacijo ali celo možnost nastanja prometnih nesreč na
parkirišču zaradi enakih razlogov.
e.) Zahteva naročnika glede aplikacije ostaja nespremenjena. Naročnik potrebuje/zahteva aplikacijo, ki
uporablja storitev procesorja plačil in ima pridobljene vse ustrezne, mednarodne certifikate, kar zagotavlja
vse potrebne nivoje varnosti.
f.) Zahteve naročnika glede aplikacije ostajajo nespremenjene.
44. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri Parkirna avtomatika in abonenti, video nadzor, vlomno varovanje:
Gre za sisteme tehničnega varovanja. Parkirna avtomatika in abonenti sistemi spada pod pristopno kontrolo,
video nadzor pod isto imensko kategorijo in enako velja za vlomno varovanje. Te sisteme lahko načrtuje,
izvaja oziroma montira samo podjetje v skladu z ZZasV-1, ki ima licenco za zasebno varovanje iz področja
tehničnega varovanja, torej licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in licenco za izvajanje
sistemov tehničnega varovanja. Seznam imetnikov licenc je na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve
in podjetje, katerega oprema je po popisu predvidena, teh licenc nima. Zato predlagamo, da se popis
opreme popravi tako, da se lahko izvede z izvajalcem, ki lahko zakonito izvede predvidena dela. Hkrati pa bi
bilo potrebno zahtevati, da se pri oddaji ponudbe izvajalci izkažejo z ustreznimi licencami za zakonito
izvajanje del. Prilagamo del zakona ZZasV-1: 11. člen 3. odstavek:
“Imetnik licence mora pred opravljanjem zasebnega varovanja z naročnikom storitve skleniti pisno pogodbo
o varovanju, iz katere sta jasno razvidna oblika in obseg varovanja. Če pri opravljanju zasebnega varovanja
pri istem naročniku storitve za varovanje iste stvari sodeluje tudi drug imetnik licence, mora biti to razvidno iz
pogodbe ali iz dodatka, sklenjenega k pogodbi. Pogodba o varovanju, ki ni sklenjena v pisni obliki in v skladu
z določbami tega zakona ali je sklenjena z gospodarsko družbo oziroma samostojnim podjetnikom
posameznikom, ki nima ustrezne licence iz tega zakona, je nična. Naročniki storitve zasebnega varovanja so
glede na obliko varovanja, ki jo potrebujejo, dolžni skleniti pisno pogodbo o varovanju z imetnikom ustrezne
licence.””
Odgovor naročnika:
Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval vse potrebne licence, skladne z veljavno zakonodajo v
Republiki Sloveniji.

45. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V luči dosedanjih odgovorov s strani naročnika, naročnika sprašujemo ali namenoma dviguje vrednost
javnega naročila, da bi lahko ponudnik, s katerim se je dogovoril za izvedbo in je informiran, kaj bo resnično
potrebno izvesti oz. je seznanjen s predvideno dejansko izvedbo, bil konkurenčen ostalim potencialnim
ponudnikom na račun špekulativnosti oziroma neusklajene projektne dokumentacije?! Ker odgovori
naročnika in razpisna dokumentacija ter slabo pripravljena dokumentacija kažejo na to, da ali je naročnik
koruptiven ali pa nima pojma kaj počne! Naprošamo naročnika, da se z vso odgovornostjo loti odgovorov na
legitimna vprašanja potencialnih ponudnikov!”
Odgovor naročnika:
Naročnik na postavljena vprašanja, glede na njihovo količino, odgovarja v najkrajšem možnem času in z vso
odgovornostjo.
46. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V sklopu Oprema/Parkirna avtomatika in abonenti je na koncu popisa del postavka 31. Instalacija opreme,
prevoz, kilometrina, nastavitve, programiranje, preizkus in zagon sistema, šolanje osebja, označena z 1 kpl.
Glede na to, da se obračun vrši po dejansko izvedenih količinah in je cena na enoto pomembna, nas
zanima: koliko km je potrebno zajeti za transport v tej postavki?, koliko ur je potrebnih za programiranje?,
koliko ur je potrebno zajeti za šolanje osebja?”
Odgovor naročnika:
Glede na to, da se predvideva, da so ponudniki strokovnjaki na svojem področju in bodo ponudili produkte,
na katere se spoznajo, prav tako je določena lokacija, na kateri se bo parkirna hiša gradila in bodo želeli
ponuditi konkurenčno ceno za dodatno storitev k ponujenemu produktu, oblikovanje cene za kompletno
storitev ne bi smelo biti problematično.
47. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V sklopu Oprema/Zasedenost parkirnih mest je na koncu popisa del postavka 25. Instalacija opreme,
prevoz, kilometrina, nastavitve, programiranje, preizkus in zagon sistema, šolanje osebja, označena z 1 kpl.
Glede na to, da se obračun vrši po dejansko izvedenih količinah in je cena na enoto pomembna, nas
zanima: koliko km je potrebno zajeti za transport v tej postavki?, koliko ur je potrebnih za programiranje?,
koliko ur je potrebno zajeti za šolanje osebja?”
Odgovor naročnika:
Glede na to, da se predvideva, da so ponudniki strokovnjaki na svojem področju in bodo ponudili produkte,
na katere se spoznajo, prav tako je določena lokacija, na kateri se bo parkirna hiša gradila in bodo želeli
ponuditi konkurenčno ceno za dodatno storitev k ponujenemu produktu, oblikovanje cene za kompletno
storitev ne bi smelo biti problematično.
48. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V sklopu Oprema/Video nadzor je na koncu popisa del postavka 18. Instalacija opreme, prevoz, kilometrina,
nastavitve, programiranje, preizkus in zagon sistema, šolanje osebja, označena z 1 kpl. Glede na to, da se
obračun vrši po dejansko izvedenih količinah in je cena na enoto pomembna, nas zanima: koliko km je
potrebno zajeti za transport v tej postavki?, koliko ur je potrebnih za programiranje?, koliko ur je potrebno
zajeti za šolanje osebja?”

Odgovor naročnika:
Glede na to, da se predvideva, da so ponudniki strokovnjaki na svojem področju in bodo ponudili produkte,
na katere se spoznajo, prav tako je določena lokacija, na kateri se bo parkirna hiša gradila in bodo želeli
ponuditi konkurenčno ceno za dodatno storitev k ponujenemu produktu, oblikovanje cene za kompletno
storitev ne bi smelo biti problematično.
49. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V sklopu Oprema/Vlom VNC je na koncu popisa del postavka 11. Instalacija opreme, prevoz, kilometrina,
nastavitve, programiranje, preizkus in zagon sistema, šolanje osebja, označena z 1 kpl. Glede na to, da se
obračun vrši po dejansko izvedenih količinah in je cena na enoto pomembna, nas zanima: koliko km je
potrebno zajeti za transport v tej postavki?, koliko ur je potrebnih za programiranje?, koliko ur je potrebno
zajeti za šolanje osebja?”
Odgovor naročnika:
Glede na to, da se predvideva, da so ponudniki strokovnjaki na svojem področju in bodo ponudili produkte,
na katere se spoznajo, prav tako je določena lokacija, na kateri se bo parkirna hiša gradila in bodo želeli
ponuditi konkurenčno ceno za dodatno storitev k ponujenemu produktu, oblikovanje cene za kompletno
storitev ne bi smelo biti problematično.
50. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V sklopu Oprema/Požarni sistem je na koncu popisa del postavka 28. Instalacija opreme, označevanje
elementov, nastavitve, programiranje, preizkus in zagon sistema, usposabljanje-šolanje uporabnika, navodila
za obratovanje in uporabo, sodelovanje pri pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju, manipulativni in
transportni stroški, označena z 1 kpl. Glede na to, da se obračun vrši po dejansko izvedenih količinah in je
cena na enoto pomembna, nas zanima: koliko km je potrebno zajeti za transport v tej postavki?, koliko ur je
potrebnih za programiranje?, koliko ur je potrebno zajeti za šolanje osebja?”
Odgovor naročnika:
Glede na to, da se predvideva, da so ponudniki strokovnjaki na svojem področju in bodo ponudili produkte,
na katere se spoznajo, prav tako je določena lokacija, na kateri se bo parkirna hiša gradila in bodo želeli
ponuditi konkurenčno ceno za dodatno storitev k ponujenemu produktu, oblikovanje cene za kompletno
storitev ne bi smelo biti problematično.
51. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V popravljenem popisu z dne 29. 10. 2018 je pri sklopu A. NN in TK priključek prišlo z vaše strani do opisne
spremembe, kjer ne navajate več proizvajalca, kot primer:
Star popis z dne 15. 10. 2018: postavka 9…Dobava in vgradnja omarice kot npr. Inox Telekom
dim.300x500x100 mm komplet z regletami in prazne KTV omarice enake izvedbe in enakih dimenzij
Popravljen popis z dne 29. 10. 2018: postavka 9…Dobava in vgradnja omarice Inox Telekom
dim.300x500x100 mm komplet z regletami in prazne KTV omarice enake izvedbe in enakih dimenzij
Ali lahko ponudniki nudimo alternativno opremo?”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva

navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
52. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V popravljenem popisu z dne 29. 10. 2018 je pri sklopu A. NN in TK priključek prišlo z vaše strani do opisne
spremembe, kjer ne navajate več proizvajalca, kot primer:
Star popis z dne 15. 10. 2018: postavka 9…Dobava in vgradnja omarice kot npr. Inox Telekom
dim.300x500x100 mm komplet z regletami in prazne KTV omarice enake izvedbe in enakih dimenzij
Popravljen popis z dne 29. 10. 2018: postavka 9…Dobava in vgradnja omarice Inox Telekom
dim.300x500x100 mm komplet z regletami in prazne KTV omarice enake izvedbe in enakih dimenzij
Ali lahko ponudniki nudimo alternativno opremo?”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
53. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali prav razumemo, da je pri elektro delih, v sklopu A. NN in TK priključek prišlo do spremembe pri novem
popisu z dne 29. 10. 2018, kjer ni več mogoče uporabiti enakovredne opreme napram opremi, navedeni v
projektantskem popisu?
Star popis z dne 15. 10. 2018: postavka 10…Dobava in vgradnja PS omare PL 4 NT: - varovalni ločilnik
VL00 250/3 NV 160A + varovalke, - poldirektni trifazni števec s 15 minutno registracijo delovne energije kl.1,
jalove energije kl.2, (3x230/400V: 5A) kot npr. Landis+Gyr ZMD410CT44 in komunikator kot npr. Landis+Gyr
CU-P32 (po zahtevah upravljalca el.omrežja), - komunikacijski vmesnik kot npr. Landis&Gyr tip modul CUM22 (analogni) ali tip modul CU-P22 (GSM/GPRS)
Popravljen popis z dne 29. 10. 2018: postavka 10…Dobava in vgradnja PS omare PL 4 NT: - varovalni
ločilnik VL00 250/3 NV 160A + varovalke, - poldirektni trifazni števec s 15 minutno registracijo delovne
energije kl.1, jalove energije kl.2, (3x230/400V: 5A) tip Landis+Gyr ZMD410CT44 in komunikator Landis+Gyr
CU-P32 (po zahtevah upravljalca el.omrežja), - komunikacijski vmesnik Landis&Gyr tip modul CU-M22
(analogni) ali tip modul CU-P22 (GSM/GPRS).
Prosimo za pojasnilo.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.

54. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V zadnjem popisu za elektro dela z dne 29. 10. 2018 je pri svetilkah v sklopu B. Razsvetljava, S.1, S.2, Z.1,
Z.2, Z.3 odstranjen stavek pri navedbi opreme kot npr. Ali prav razumemo, da naročnik v tem primeru ne
omogoča ponudniku nujenja enakovredne opreme? Če je to res, potem je način vodenja tega JN v nasprotju
s 7. členom Zakona o javnem naročanju. Prosimo, da te nepravilnosti odpravite.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
55. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri elektro instalacijskih delih (zadnji objavljen popis del z dne 29. 10. 2018) v sklopu C. Instalacijski material
in priključki, pod poz. 1 naročnik pogojuje opremo proizvajalca Tem Čatež. Ali prav razumemo, da ni mogoče
uporabiti enakovredne opreme? Prosimo za pojasnilo.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
56. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vprašanje se navezuje na novo objavljeni popis za elektro instalacije (29.10.2018). Ali lahko ponudniki v
sklopu E. Razdelilniki ponudimo alternativno opremo oz. drugega proizvajalca opreme, kot je navedeno pod
poz. 1? In sicer:
Popis z dne 15. 10. 2018: dobava in montaža prostostoječega kovinskega razdelilca RG dim.:
2000x600x400 mm, kjer primerno kot npr.
Nov popis z dne 29. 10. 2018: dobava in montaža prostostoječega kovinskega razdelilca RG dim.:
2000x600x400 mm
Naročnik je namreč napram projektantskemu popisu z dne 15. 10. 2018 v samem opisu umaknil tekst: kjer je
primerno kot npr. in s tem pogojuje točno določeno opremo določenega proizvajalca. Opozarjamo, da je to v
nasprotju s 7. členom Zakona o javnem naročanju (načelo enakopravne obravnave ponudnikov). Podobne
spremembe opisa je mogoče najti tudi pri drugih postavkah opreme. Prosimo vas za odgovor na zastavljeno
vprašanje in popravek popisov del.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.

57. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vezano na novo objavljeni popis del za elektro dela (29. 10.2018) v podpoglavju G. Instalacija strelovoda
naročnik preferira zgolj enega proizvajalca (glej poz.1 do poz.12).V starem popisu del z dne 15. 10. 2018 je
bil proizvajalec naveden kot npr., sedaj pa je tekst umaknjen. Prosimo za pojasnilo, ali slednje drži, da je
predvidena točno določena oprema brez možnosti ekvivalentnega ponudnika opreme?”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.
58. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vezano na zadnji objavljeni popis za GOI dela z dne 29. 10. 2018 (149709Popis del-GOI zunanja ureditev
oprema-nov popis.xlsx) konkretno poglavje Oprema, sklop Požarni sistem, imamo vprašanje. Postavka 1.
(požarna centrala), postavka 2. (zančne kartice), postavka 6. (napajalnik), postavka 8.-9. (optični dimni
javljalniki in termični javljalniki), postavka 12. (ročni javljalniki), postavka 14. (vzorčne komore), postavka 15.
(vhodno/izhodni moduli), postavka 16. (signalne sirene), postavka 19. (komunikator) vse opisno označujejo
opremo, ki je potrebna za zagotavljanje funkcije požarnega varovanja. V zgornjih postavkah nikjer ni
navedeno, da lahko ponudnik ponudi tudi alternativnega ponudnika z dikcijo kot na primer. Iz popisov del
razumemo, da zahtevate takšen sistem in tega proizvajalca opreme brez možnosti, da ponudniki nudijo
druge proizvajalce opreme, ki lahko enako zadostijo funkcionalnosti požarne zaščite. Smatramo, da je
takšen način diskriminatoren do ostalih ponudnikov takšne opreme in ne omogoča oddaje konkurenčne
ponudbe oz. enakovredne obravnave ponudnikov, kar je v nasprotju s 7. členom Zakona o javnih naročilih.
Favoriziranje točno določenih modelov naprav in proizvajalcev je nezakonito.
Enako velja za sklop Vlom VNC, postavka 1. (protivlomna centrala), postavka 2. (LCD šifrator), postavka 3.
(mikrovalovni in IR senzor), postavka 5. (sirena)…
Prav tako je tudi samo navajanje tipov naprav oz. referenčnih kataloških številk produktov brez specificiranja
parametrov naprave nekorektno in diskriminatorno (poglavje Požarni sistem postavka 6., postavka 8.,
postavka 9., postavka 12., postavka 15., postavka 19….). Opisno lahko navajate parameter (kW, mA, dB,
Ah…), ker so ti del specifikacije, ki opisuje željeno oz. zahtevano funkcijo, ne pa samo napravo in
komercialno kataloško številko, kot na primer v poglavju Video nadzor, postavka 8. Switch, HP 1920-24GPoE.
Zahtevamo, da omogočite enakovredno obravnavo ponudnikov in popravite popise del.”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, v kolikor je prišlo do pomanjkljivosti pri navedbi točno določenega proizvajalca in/ali
produkta. Pri vseh postavkah, pri katerih je naveden točno določen proizvajalec in/ali produkt se upošteva
navedba kot npr. ali enakovredno. Naročnik ponovno poudarja, da se pri vseh postavkah iz popisov del
upoštevajo le jasno postavljene tehnične zahteve, ki jih mora posamezni artikel izpolnjevati, navedba
proizvajalca ali produkta je le v pomoč.

59. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika opozarjamo, da je protizakonito določati ceno izvajalcu. Od naročnika zahtevamo, da vse
postavke, katerim je v naprej določil vrednost, katero moramo ponudniki upoštevati v svoji ponudbi, dopolni
kot sledi: razna ostala dodatna in nepredvidena krovsko kleparska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje
in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Dopolnilo: obračun po dejanskih stroških!”
Odgovor naročnika:
Naročnik ponovno navaja odgovor, ki je bil podan že nekajkrat v prejšnjih dodatnih pojasnilih:
“Vsa nepredvidena in dodatna dela so v popisih del že ocenjena, skladno s projektantsko oceno. Navedeno
je pripravljeno v izogib računskim napakam. Veljavna zakonodaja navedenega na obravnava, naročnik pa je
preventivno, ker lahko % od ponudbene vrednosti določenega popisa, v kolikor pride do računske napake pri
posameznem zmnožku iz tega popisa, preprečil, da bi bila ponudba zaradi tega obravnavana kot
nedopustna.“
Gre za nepredvidena in dodatna dela, ki niso samoumevna. Do teh lahko pride le v utemeljenih primerih, ki
jih mora potrditi gradbeni nadzor. V popisih del so podana le za to, da imajo ponudniki nekaj manevrskega
prostora v primeru tovrstnih del.
Naročnik dodaja, da gre pri vseh nepredvidenih in dodatnih delih, ki so že ocenjena, za razna ostala dodatna
in nepredvidena dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del ter
se bodo obračunala po dejanskih stroških.
60. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede na to, da naročnik do današnjega dne 2. 11. 2018 še vedno ni odgovoril na kopico vprašanj in po
njegovih odgovorih ponudniki potrebujemo dodatni čas za obdelavo, naročnika pozivamo, da ustrezno temu
podaljša rok za izdelavo in oddajo ponudb. Naročnik si je očitno vzel dopust skozi praznike (kot najverjetneje
tudi projektant) in zato ponudniki nismo prejeli odgovorov pravočasno, da bi lahko izdelali ponudbo v
predpisanem roku. Prepričani smo, da si naročnik želi prejeti čim več konkurenčnih in med seboj primerljivih
ponudb in bo v luči tega upošteval poziv ter podaljšal rok za izdelavo ponudb.”
Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.
61. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali na trmoglavo zavračanje podaljšanja roka in tišina naročnika na postavljena vprašanja vplivajo bližajoče
se volitve?”
Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je ta
po novem 26. 11. 2018 do 15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 27. 11. 2018 ob 9. uri.
Naročnik dodaja, da na postavljena vprašanja, glede na njihovo količino, odgovarja v najkrajšem možnem
času.
62. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali so prazniki in krompirjeve počitnice posledica, da ponudniki ne dobimo odgovorov na naša vprašanja in
posledica dopustov pri naročniku ter projektantih, katerih naročnik ponudnikom ne privošči?”

