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SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe v postopku oddaje javnega naročila po
odprtem postopku:


V poglavju 6.1.2 Pogoji za sodelovanje iz Navodil ponudnikom, se v poglavju C: Tehnična
in strokovna sposobnost v 4. točki spremeni besedilo v prvem odstavku, tako da se glasi
(sprememba označena z rdečo barvo):

»V ponudbi morajo biti izkazane naslednje reference iz obdobja zadnjih petih (5) let pred rokom
za oddajo ponudb:
 pripravljen najmanj en DGD (oziroma PGD po takrat veljavni zakonodaji) ali PZI
projekt rekonstrukcije ali novogradnje javne ceste s kolesarskimi in peš površinami
v dolžini vsaj 1 km in
 pripravljen najmanj en DGD (oziroma PGD po takrat veljavni zakonodaji) ali PZI
projekt ureditve kanaliziranega in semaforiziranega križišča javnih cest s
kolesarskimi površinami ali krožnega križišča javnih cest s kolesarskimi
površinami.«


V poglavju 6.1.2 Pogoji za sodelovanje iz Navodil ponudnikom, se v poglavju C: Tehnična
in strokovna sposobnost v 5. točki spremeni besedilo v prvem odstavku, tako da se glasi
(sprememba označena z rdečo barvo):

»Ponudnik, ki nastopa v ponudbi, mora imeti za izvajanje predmeta javnega naročila na voljo
zadostne tehnične ter ustrezno usposobljene kadrovske kapacitete. Zahteva se, da ponudnik
imenuje odgovorne osebe, naštete v nadaljevanju.
Ponudnik mora pod točke a), b), c), d1), e), f) in g) imenovati 7 različnih odgovornih oseb.
Odgovorna oseba pod točko d2) pa je lahko že imenovana kot drug strokovnjak, v kolikor seveda
izpolnjuje zahtevane pogoje.«


V poglavju 6.1.2 Pogoji za sodelovanje iz Navodil ponudnikom, se v poglavju C: Tehnična
in strokovna sposobnost v 5. točki spremeni besedilo v drugem odstavku, tako da se glasi
(sprememba označena z rdečo barvo):

»Ponudnik mora zagotoviti naslednje odgovorne osebe:
a) vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
 vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v
Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil:

vodja projekta/ odgovorni vodja projekta pri izdelavi naslednjih
projektov:
a) DGD (oziroma PGD po takrat veljavni zakonodaji) ali PZI
projekt rekonstrukcije ali novogradnje javne ceste s
kolesarskimi in peš površinami v dolžini vsaj 1 km

in
b) DGD (oziroma PGD po takrat veljavni zakonodaji) ali PZI
projekt ureditve kanaliziranega in semaforiziranega
križišča javnih cest s kolesarskimi površinami ali krožnega
križišča javnih cest s kolesarskimi površinami.«


V poglavju 6.1.2 Pogoji za sodelovanje iz Navodil ponudnikom, se v poglavju C: Tehnična
in strokovna sposobnost v 5. točki spremenijo pogoji za odgovorno osebo pod točko d)
(sprememba označena z rdečo barvo):

d1) Pooblaščeni inženir za izdelavo Geotehničnega poročila s predlogom temeljenja inženirskih
konstrukcij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, s področja geotehnologije ali s
področja geologije
 vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki
Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni projektant/
pooblaščeni inženir pri izdelavi Geotehničnega poročila javne ceste v dolžini ceste
vsaj 300 m in širini vozišča vsaj 6 m.
DOKAZILO:
− Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna
sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«)
− Izpolnjen obrazec 5d1 Podatki o kadrih (pooblaščeni inženir za izdelavo Geotehničnega
poročila), navedeni skladno s predlogo. Potrebno je priložiti tudi kopije prilog 0.1, 0.3, 0.4
in 0.5 vodilne mape referenčnega dela (ponudniki kopije lahko predložijo že ob oddaji
ponudbe, v nasprotnem primeru pa bo naročnik le-te zahteval od ponudnika, kateremu se
bo odločil oddati javno naročilo).
V skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji so to:
0.1 Naslovna stran
0.3 Kazalo vsebine projekta
0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izvajalcih projekta
in kopiji poglavij pripadajočega načrta:
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine načrta
Opombe:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni
strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.
Iz opisa referenc mora biti razvidno, da gre za istovrstne načrte kot jih
odgovorna oseba prevzema v ponudbi.
Za odgovorno osebo, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisana v imenik pooblaščenih
inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane
pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom
pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

d2) Pooblaščeni inženir za izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki izpolnjuje
naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, s področja geotehnologije ali s
področja geologije
 vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki
Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
 v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni projektant/
pooblaščeni inženir pri izdelavi elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije
javne ceste v dolžini ceste vsaj 300 m in širini vozišča vsaj 6 m.
DOKAZILO:
− Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna
sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«)
− Izpolnjen obrazec 5d2 Podatki o kadrih (pooblaščeni inženir za izdelavo elaborata
dimenzioniranja voziščne konstrukcije), navedeni skladno s predlogo. Potrebno je priložiti
tudi kopije prilog 0.1, 0.3, 0.4 in 0.5 vodilne mape referenčnega dela (ponudniki kopije lahko
predložijo že ob oddaji ponudbe, v nasprotnem primeru pa bo naročnik le-te zahteval od
ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo).
V skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji so to:
0.1 Naslovna stran
0.3 Kazalo vsebine projekta
0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih
0.5 Podatki o izvajalcih projekta
in kopiji poglavij pripadajočega načrta:
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine načrta
Opombe:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni
strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.
Iz opisa referenc mora biti razvidno, da gre za istovrstne načrte kot jih
odgovorna oseba prevzema v ponudbi.
Za odgovorno osebo, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisana v imenik pooblaščenih
inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane
pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom
pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

Spremembe v Obrazcih za pripravo ponudbe:
 v »Drugi Obrazci« se Obrazec 5d zamenja z Obrazec 5d1 in Obrazec 5d2. Nova obrazca sta
navedena na naslednji strani:

OBRAZEC 5d1

PODATKI O KADRIH
Ime in priimek:
Strokovna izobrazba:
Funkcija:

Pooblastilo pristojne
poklicne zbornice:

ALI
*Izjava:

POOBLAŠČENI INŽENIR ZA IZDELAVO GEOTEHNIČNEGA POROČILA S
PREDLOGOM TEMELJENJA INŽENIRSKIH KONSTRUKCIJ

____________________________________________________________
(žig ali identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima
pooblastilo)
Izjavljamo, da navedena oseba izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v
imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo pred podpisom
pogodbe predložili dokazilo o vpisu.
(* Izjava velja za primer, ko navedena oseba ob oddaji ponudbe še ni
vpisana v imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.)

Referenčni posli za navedeno funkcijo:
Naročnik (naziv, naslov in kontaktna
oseba, tel. št.)/Predmet
referenčnega posla

Datum
izdelave
projekta

Opis referenčnega posla
(obvezna navedba dolžine in širine odseka, ki je
predmet elaborata– referenčnega posla)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi
poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.
Iz opisa posameznega referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za posel, ki izpolnjujejo določeno
referenčno zahtevo (če je teh več, naj bo jasno razvidno – katero!).

ponudnik
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBRAZEC 5d2

PODATKI O KADRIH

Ime in priimek:
Strokovna izobrazba:
Funkcija:

Pooblastilo pristojne
poklicne zbornice:

POOBLAŠČENI INŽENIR ZA IZDELAVO ELABORATA DIMENZIONIRANJA
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

____________________________________________________________
(žig ali identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima pooblastilo)

ALI
*Izjava:

Izjavljamo, da navedena oseba izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v
imenik pooblaščenih inženirjev IZS. Če bomo izbrani, bomo pred podpisom
pogodbe predložili dokazilo o vpisu.
(* Izjava velja za primer, ko navedena oseba ob oddaji ponudbe še ni vpisana v
imenik IZS, izpolnjuje pa pogoje za vpis.)

Referenčni posli za navedeno funkcijo:
Naročnik (naziv, naslov in kontaktna
oseba, tel. št.)/Predmet
referenčnega posla

Datum
izdelave
projekta

Opis referenčnega posla
(obvezna navedba dolžine in širine odseka, ki je
predmet elaborata– referenčnega posla)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi
poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.
Iz opisa posameznega referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za posel, ki izpolnjujejo določeno
referenčno zahtevo (če je teh več, naj bo jasno razvidno – katero!).

ponudnik
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

