
 

   
 

RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o. 

Trg osvoboditve 9 

 

2230 Lenart v Slovenskih goricah 

 

 

Številka: 4302-0001/2019-46 

Datum:   9. 7. 2019 

 

 

    DODATEK št. 1 k 

Navodilom za pripravo ponudbe 
 

Naročnik, Razvojna agencija Slovenke gorice, d.o.o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v 

Slovenskih goricah, v skladu z odgovori na postavljena vprašanja, objavljenimi na Portalu 

javnih naročil, dne 4. 7. 2019, spreminja in dopolnjuje Navodila za pripravo ponudbe za javno 

naročilo: 

 

 

Izdelava projektne dokumentacije DGD-PZI/IzN  

projekta KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU  

ORP SLOVENSKE GORICE IN ŠIRŠE 

(JN004038/2019), 

 
kot je razvidno v nadaljevanju: 
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SPREMEMBA 1: 

 

V poglavju III. POGOJI ODDAJE JAVNEGA NAROČILA,  b. Pogoji za sodelovanje, iii. 

Strokovna sposobnost, se pogoj 11) spremeni kot sledi: 

 

11) Za vsak sklop mora biti zagotovljen vodja projekta gradbene stroke, ki izpolnjuje naslednje 

zahteve: 

- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki 

Sloveniji (IZS) kot pooblaščeni inženir, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje; 

- zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa 

v ponudbi; 

- v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb je bil vodja projekta oziroma 

pooblaščeni inženir pri vsaj dveh (2) projektih za rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta 

nizke gradnje (prometna ali komunalna infrastruktura), na nivoju IzN ali PGD/DGD-PZI, 

v dolžini vsaj 500 m. 

 

Sklopi so točkovani glede na zahtevnost in sicer s eno (1), dvema (2) ali tremi (3) točkami: 

• Z eno (1) točko so točkovani sklopi: E, H, J, K1 in K2. 

• Z dvema (2) točkama so točkovani sklopi: A1, B, G, I, K4. 

• S tremi (3) točkami sta točkovana sklopa: A2, A3, D, K3. 

Posamezni vodja projekta lahko pri tem naročilu prevzame sklope v skupnem številu največ  

devet (9) točk. 

 

V kolikor je ponudba najugodnejša za sklope, ki na posameznega vodjo projekta presegajo 

število devet (9) točk, se ponudniku dodeli sklope tako, da število točk na posameznega vodjo 

projekta ne presega devetih (9) točk. Torej, posamezni ponudnik lahko konkurira na enega, 

več ali vse sklope, vendar se ponudniku lahko dodeli sklope tako, da število točk na 

posameznega vodjo projekta ne presega devetih (9) točk. 

Posamezni vodja projekta lahko nastopa le v eni (1) ponudbi. 

 

Sklope se bo oddajalo po vrstnem redu: A1, A2, A3, D, B, I, E, G, H, J in na koncu K1, K2, 

K3 in K4. 

 

Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja projekta), navedeni skladno s 

predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta, ki osebo 

zagotavlja. 

 

Ponudbi je potrebno priložiti potrjeno referenco s strani investitorja projekta, navedenega na 

naslovni strani projekta. Iz potrdila mora biti razviden vodja projekta oziroma pooblaščen 

inženir pri izdelavi ustreznega načrta ter opis naročila. 

 

Namesto prej omenjene potrjene reference s strani investitorja projekta se lahko priloži: 

- v primeru zagotavljanja referenčnega pogoja z vodjem projekta, kopije naslovne strani 

vodilne mape projekta, 

- v primeru zagotavljanja referenčnega pogoja z pooblaščenim inženirjem  izdelave 

načrta, kopijo naslovne strani ustreznega načrta navedenega referenčnega dela. 

 

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem 

strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah. 
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Vsa referenčna dela morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma reviziji 

projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani 

naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala. 

Za vodjo projekta, ki nima državljanstva Republike Slovenije mora ponudnik predložiti dokazilo, 

izdano s strani ustrezne pooblaščene inštitucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, 

glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). 

Za vodjo projekta, 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. 

 

SPREMEMBA 2: 

V poglavju III. POGOJI ODDAJE JAVNEGA NAROČILA,  b. Pogoji za sodelovanje, iii. 

Strokovna sposobnost, se pogoj 12) spremeni kot sledi: 

 

12) Za vsak sklop mora biti zagotovljen pooblaščen inženir za izdelavo načrtov in elaboratov 

za vsa strokovna področja (iz »Specifikacije naročila«), ki izpolnjuje naslednje zahteve: 

- izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja za področje, ki ga prevzema v ponudbi in 

ima ustrezno strokovno usposobljenost (strokovni izpit, licenco …) in naziv 

(pooblaščeni inženir oz. temu ekvivalentni naziv), 

- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki 

Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje.  

 

Referenčna dela mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo načrta IzN ali PGD/DGD-

PZI, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščeni 

inženir pri izdelavi vsaj dveh načrtih rekonstrukcije ali novogradnje objekta nizke gradnje 

(prometna ali komunalna infrastruktura), v dolžini vsaj 500 metrov. 

 

Referenčna dela za vse sklope mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo geološko-

geomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo 

ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega geološko-geomehanskega poročila. 

 

Za izdelavo ostalih načrtov in elaboratov v pripravljalni fazi projekta ni potrebno izkazati 

referenc. 

 

Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: pooblaščeni inženir s področja …), 

navedeni skladno s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega 

subjekta, ki osebo zagotavlja. 

Priložiti je potrebno potrjeno referenco s strani investitorja projekta, navedenega na naslovni 

strani projekta. Iz potrdila mora biti razviden pooblaščeni inženir izdelave ustreznega načrta in 

opis naročila.  

Namesto prej omenjene potrjene reference s strani investitorja projekta se lahko priloži kopijo 

naslovne strani ustreznega načrta navedenega referenčnega dela. 

 

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni 

strokovni izobrazbi, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah. 

Vsa referenčna dela morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma reviziji 

projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani 

naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala. 

Iz opisa referenc mora biti razvidno, da referenca ustreza vsem zahtevanim pogojem.  
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Za zahtevanega strokovnjaka, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan 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. 

 

 

 

SPREMEMBA 3: 

V poglavju III. POGOJI ODDAJE JAVNEGA NAROČILA,  b. Pogoji za sodelovanje, iii. 

Strokovna sposobnost, se pogoj 13) spremeni kot sledi: 

 

13) Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) mora izkazati uspešno izveden 

referenčni posel iz zadnjih petih (5) let pred rokom za oddajo ponudbe, in sicer: 

a. v primeru oddane ponudbe za sklop A1, A2, A3, D, K1, K2, K3, K4: mora 

izkazati uspešno izvedbo projektne dokumentacije objektov nizke gradnje 

(prometna ali komunalna infrastruktura), najmanj v pogodbeni vrednosti 25.000 

EUR (brez DDV); 

b. v primeru oddane ponudbe za sklope B: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije objektov nizke gradnje (prometna ali komunalna 

infrastruktura), najmanj v pogodbeni vrednosti 15.000 EUR (brez DDV); 

c. v primeru oddane ponudbe za sklope E, H, I: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije objektov nizke gradnje (prometna ali komunalna 

infrastruktura), najmanj v pogodbeni vrednosti 10.000 EUR (brez DDV); 

d. v primeru oddane ponudbe za sklope G, J: mora izkazati uspešno izvedbo 

projektne dokumentacije objektov nizke gradnje (prometna ali komunalna 

infrastruktura), najmanj v pogodbeni vrednosti 5.000 EUR (brez DDV). 

 

Ista referenca se lahko uporabi pri vseh tistih sklopih, za katere izpolnjuje zahtevani pogoj. 

 

Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z več referenčnimi posli, pri čemer mora vsaj eden biti večji 

od 20 % zahtevane vrednosti. 

 

Dokazilo: Referenca ponudnika (pri skupni ponudbi kateregakoli partnerja), vsebinsko skladna 

s predlogo in ESPD ponudnika (pri skupni ponudbi kateregakoli partnerja). 

Priložiti je potrebno potrjeno referenco s strani investitorja projekta, navedenega na naslovni 

strani projekta. Iz potrdila mora biti razvidno, da je ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli 

partner) izvedel referenčni posel. 

 

Namesto prej omenjene potrjene reference s strani investitorja projekta se lahko priloži kopijo 

naslovne strani ustreznega načrta navedenega referenčnega dela. 

 

Opombe: Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri 

skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem 

naročilu. 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z 

investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo ...) o 

uspešni izvedbi referenčnega posla. Neposredno sam pomeni, da ima gospodarski subjekt pri 

sebi zaposlen potreben kader za izvedbo in zagotovljene tehnične zmogljivosti.  

Vsi referenčni načrti morajo imeti potrdilo o uspešno opravljeni recenziji oziroma reviziji 

projektne dokumentacije in biti prevzeti s strani naročnika oziroma le prevzeti s strani 

naročnika, če se recenzija ali revizija ni izdelovala. 


