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Datum: 14. 12. 2017
Naročnik na podlagi četrtega odstavka 61. člena, ob upoštevanju tretjega odstavka 47. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3), sprejme naslednjo
SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO
POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO NMVGNL-59/2017
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti z
oznako NMVGNL-59/2017, katere predmet je gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu
pri prenovi Upravne enote Lendava, ki je bila objavljena na spletnih straneh naročnika dne
19. 12. 2017 in na Portalu javnih naročil pod št. objave JN010007/2017-W01 dne 5. 12. 2017,
se spremeni na naslednji način:
1. Spremeni se poglavje 7.3 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v
nadaljevanju navodila) z naslovom Ogled lokacije, tako da se za tretjim odstavkom
doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Ponudnik določa novi dodatni rok za ogled lokacije, ki ga potencialni ponudniki lahko
opravijo 18. 12. 2017 od 10 do 13 ure. Potencialni ponudniki se morajo za ogled zglasiti
v tajništvu Upravne enote«.
2. Spremeni se prva točka poglavja 9.2.1 (Tehnična sposobnost) Navodil, tako da se sedaj
glasi:
»Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu
na Portalu javnih naročil, uspešno izvedena in zaključena najmanj dva projekta, v
katerima je izvedel nadzor nad izvedbo celovite energetske obnove stavbe s
klasifikacijo CC-SI 112, 113, 121, 122 in 126 v višini vrednosti gradbeno – obrtniških in
inštalacijskih del najmanj 250.000,00 EUR z DDV za vsak referenčni projekt ali nadzor
nad novogradnjo s klasifikacijo CC-SI 112, 113, 121, 122 in 126 v višini vrednosti
gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del najmanj 750.000,00 EUR z DDV za vsak
referenčni projekt.
Naročnik bo upošteval dve referenci za celovito obnovo ali dve referenci za
novogradnjo ali kombinacijo obeh.«
3. Spremeni se poglavje 9.2.2 (Strokovna sposobnost) Navodil, tako da se sedaj glasi:
»Ves čas izvajanja tega naročila mora biti zagotovljen najmanj naslednji kader, ki
izpolnjuje navedene pogoje:
1.

odgovorni nadzornik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega nadzornika in ima pogoje za
nadzornika gradbene stroke za zahtevne objekte skladno z 86. členom ZGO-1 ter je v
zadnjih petih letih šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil kot
odgovorni nadzornik nadziral izvedbo celovite energetske obnove stavbe s klasifikacijo
CC-SI 112, 113, 121, 122 in 126 v vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del v
znesku najmanj 250.000,00 EUR z DDV ali nadzor nad novogradnjo s klasifikacijo CC-SI
112, 113, 121, 122 in 126 v višini vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del
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najmanj 750.000,00 EUR z DDV. Odgovorni nadzornik mora imeti vsaj 5 let delovnih
izkušenj iz nadzora visokih gradenj in mora biti vpisan v imenik pristojne zbornice.
DOKAZILO:
Obrazec Prijava
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
ali prijavi odgovornega nadzornika, ki ni zaposlen pri njem.
V primeru, da ponudnik prijavi odgovornega nadzornika, ki ni zaposlen pri njem, mora
priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader z njim sodeloval
glede predmeta naročila ves čas trajanja naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor
med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ali kakšna druga
pravna podlaga.
Naročnik bo upošteval izključno prevzeta in zaključena dela po pogodbi, kar pomeni, da
morajo biti dela po pogodbi dokončana vključno z uspešno izvedeno primopredajo za
referenčni projekt.
2.

nadzornik posameznih del za področje gradbenih del, ki izpolnjuje pogoje za
nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno s tretjim odstavkom 86. člena
ZGO-1 za področje gradbenih del in je v zadnjih petih letih šteto od dneva objave
obvestila o naročilu na portalu javnih naročil kot nadzornik posameznih del za področje
gradbenih del nadziral izvedbo celovite energetske obnove stavbe s klasifikacijo CC-SI
112, 113, 121, 122 in 126 v vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del v znesku
najmanj 250.000,00 EUR z DDV ali nadzor nad novogradnjo s klasifikacijo CC-SI 112,
113, 121, 122 in 126 v višini vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del najmanj
750.000,00 EUR z DDV. Nadzornik posameznih del za področje gradbenih del mora imeti
vsaj 5 let delovnih izkušenj iz nadzora gradbenih del visokih gradenj in mora biti vpisan v
imenik pristojne zbornice.
Odgovorni nadzornik je hkrati lahko tudi nadzornik gradbenih del.
DOKAZILO:
Obrazec Prijava
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
ali prijavi nadzornika posameznih del za področje gradbenih del, ki ni zaposlen pri njem.
V primeru, da ponudnik prijavi nadzornika posameznih del za področje gradbenih del, ki
ni zaposlen pri njem, mora priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo
kader z njim sodeloval glede predmeta naročila ves čas trajanja naročila. To dokazilo je
lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba
ali kakšna druga pravna podlaga.
Naročnik bo upošteval izključno prevzeta in zaključena dela po pogodbi, kar pomeni, da
morajo biti dela po pogodbi dokončana vključno z uspešno izvedeno primopredajo za
referenčni projekt.

3.

nadzornik posameznih del za področje elektro del, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika
posameznih del za zahtevne objekte skladno s tretjim odstavkom 86. člena ZGO-1 za
področje elektro del in je v zadnjih petih letih šteto od dneva objave obvestila o naročilu na
portalu javnih naročil kot nadzornik posameznih del za področje elektro del nadziral
izvedbo celovite energetske obnove stavbe s klasifikacijo CC-SI 112, 113, 121, 122 in 126
v vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del v znesku najmanj 250.000,00 EUR z
DDV ali nadzor nad novogradnjo s klasifikacijo CC-SI 112, 113, 121, 122 in 126 v višini
vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del najmanj 750.000,00 EUR z DDV.
Nadzornik posameznih del za področje elektro del mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj
iz nadzora elektro del visokih gradenj in mora biti vpisan v imenik pristojne zbornice.

DOKAZILO:
Obrazec Prijava
in
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Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
ali prijavi nadzornika posameznih del za področje elektro del, ki ni zaposlen pri njem.
V primeru, da ponudnik prijavi nadzornika posameznih del za področje elektro del, ki ni
zaposlen pri njem, mora priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo
kader z njim sodeloval glede predmeta naročila ves čas trajanja naročila. To dokazilo je
lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba
ali kakšna druga pravna podlaga.
Naročnik bo upošteval izključno prevzeta in zaključena dela po pogodbi, kar pomeni, da
morajo biti dela po pogodbi dokončana vključno z uspešno izvedeno primopredajo za
referenčni projekt.
4.

nadzornika posameznih del za področje strojnih del, ki izpolnjuje pogoje za
nadzornika posameznih del za zahtevne objekte skladno s tretjim odstavkom 86. člena
ZGO-1 za področje strojnih del in je v zadnjih petih letih šteto od dneva objave obvestila o
naročilu na portalu javnih naročil kot nadzornik posameznih del za področje strojnih del
nadziral izvedbo celovite energetske obnove stavbe s klasifikacijo CC-SI 112, 113, 121,
122 in 126 v vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del v znesku najmanj
250.000,00 EUR z DDV ali nadzor nad novogradnjo s klasifikacijo CC-SI 112, 113, 121,
122 in 126 v višini vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del najmanj 750.000,00
EUR z DDV. Nadzornik posameznih del za področje strojnih del mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj iz nadzora strojnih del visokih gradenj in biti vpisan v imenik pristojne
zbornice.
DOKAZILO:
Obrazec Prijava
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
ali prijavi nadzornika posameznih del za področje strojnih del, ki ni zaposlen pri njem.
V primeru, da ponudnik prijavi nadzornika posameznih del za področje strojnih del, ki ni
zaposlen pri njem, mora priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo
kader z njim sodeloval glede predmeta naročila ves čas trajanja naročila. To dokazilo je
lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba
ali kakšna druga pravna podlaga.
Naročnik bo upošteval izključno prevzeta in zaključena dela po pogodbi, kar pomeni, da
morajo biti dela po pogodbi dokončana vključno z uspešno izvedeno primopredajo za
referenčni projekt.

5.

Koordinator za varstvo pri delu, kot je opredeljen v prvem odstavku 3. člena Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list
RS, št. 83/05 z spremembami), ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,
strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu opredeljen v Pravilniku o opravljanju
strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11), opravljeno
usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri
leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi
izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri katerem od izvajalcev.
DOKAZILO:
Obrazec Prijava
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
ali prijavi koordinatorja za varstvo pri delu, ki ni zaposlen pri njem.
V primeru, da ponudnik prijavi koordinatorja za varstvo pri delu, ki ni zaposlen pri njem,
mora priložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader z njim
sodeloval glede predmeta naročila ves čas trajanja naročila. To dokazilo je lahko pisni
dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ali kakšna
druga pravna podlaga.
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Izbrani ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti imeti na voljo kader, ki
izpolnjuje zahtevane pogoje. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki
kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je
potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot
sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot
tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.«
4. Spremeni se opis spremenljivke Nponudnik v poglavju 10. MERILO Navodil, tako, da se
sedaj glasi:

-

»Nponudnik = število dodatnih referenčnih projektov za strokovni kader (odgovorne
nadzornike posameznih del - gradbeni, elektro, strojni) za izvedbo strokovnega nadzora
izvedbe celovite energetske obnove stavbe s klasifikacijo CC-Si 112, 113, 121, 122 in
126 v posamični vrednosti storitve:
vsaj 7.500 EUR brez DDV za odgovornega nadzornika posameznih del za področje
gradbenih del,
vsaj 4.000 EUR brez DDV za odgovornega nadzornika posameznih del za področje
elektro del,
vsaj 4.000 EUR brez DDV za odgovornega nadzornika posameznih del za področje
strojnih del.
V primeru, da strokovni kader nima posamične reference (izključno za svoje področje),
ampak le za izvajanje strokovnega nadzora kot celote (torej za gradbeni, elektro in
strojni nadzor), mora biti predložena posamična referenca v višini vsaj 10.000 EUR brez
DDV.«

V skladu s to spremembo ponudniki v obrazcu Prijava v točki 4 v tabeli za odgovornega
nadzornika, nadzornika posameznih del za področje gradbenih del, nadzornika posameznih del
za področje elektro del in nadzornika posameznih del za področje strojnih del prečrtajo ali
izbrišejo navedbo 500.000,00 z DDV in namesto tega napišejo 250.000,00 EUR z DDV ali
nadzor nad novogradnjo v višini vrednosti gradbeno – obrtniških in inštalacijskih del najmanj
750.000,00 EUR z DDV. Tudi vkolikor ponudniki tega ne storijo, bo naročnik štel, da je
referenca ustrezna v kolikor bo skladna s to spremembo razpisne dokumentacije.
Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Uroš Korošec
generalni direktor
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