RAZVOJNA AGENCIJA SLOVENSKE GORICE, d.o.o.
Trg osvoboditve 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Številka: 430-0001/2018-72
Datum: 22. 3. 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, objavljenimi na portalu javnih naročil, dne 15. 3.
2019 in 22. 3. 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
kot je razvidno v nadaljevanju:
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SPREMEMBA 1
V poglavju I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU se v besedni zvezi »celovite presoje
vplivov na okolje« črta beseda »celovite«.

SPREMEMBA 2
V poglavju III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, b. Pogoji za sodelovanje, ii.
Ekonomsko finančni položaj dopolni pogoj 8, kot sledi:
8) Ponudnik (v skupni ponudbi en ali več partnerjev skupaj) je imel v zadnjih treh poslovnih
letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek
vsaj v višini 50 % ponudbene vrednosti (brez DDV).
Dokazilo: ESPD za ponudnika (pri skupni ponudbi za vsakega partnerja).
Opomba: Kot zadnja tri poslovna leta štejejo tista, za katera so izdelani in dostopni
računovodski izkazi v uradnih evidencah (AJPES ...).

SPREMEMBA 3
V poglavju III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, b. Pogoji za sodelovanje, iii.
Strokovna sposobnost se pogoj 11 dopolni, 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:
o v primeru oddane ponudbe za sklop A: vodja projekta oziroma pooblaščeni
inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti
ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu cestnemu
prometu, na nivoju IzN/DGD/PGD-PZI, v dolžini najmanj 10 km, od tega na
nivoju DGD/PGD-PZI najmanj v dolžini 1 km;
o v primeru oddanih ponudb za sklop B, D in F: vodja projekta oziroma
pooblaščeni inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo
kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu
cestnemu prometu, na nivoju IzN, v dolžini najmanj 5 km;
o v primeru oddanih ponudb za sklop C, E, G, H, I in J: vodja projekta oziroma
pooblaščeni inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo
kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu
cestnemu prometu, na nivoju IzN, v dolžini najmanj 1,5 km;
o v primeru oddane ponudbe za sklop K: vodja projekta oziroma pooblaščeni
inženir pri vsaj enem načrtu za rekonstrukcijo ali novogradnjo kolesarske poti
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ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste, namenjene javnemu cestnemu
prometu, na nivoju IzN, v dolžini najmanj 10 km.
Ponudnik lahko pogoj za sklop A in K izpolnjuje z največ tremi referenčnimi posli, v
skupni dolžini najmanj 10 km. Ponudnik lahko pogoj za sklope B, D in F izpolnjuje z
največ dvema referenčnima posloma, v skupni dolžini najmanj 5 km.
V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 11 ne spreminjajo.

SPREMEMBA 4
V poglavju III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, b. Pogoji za sodelovanje, iii.
Strokovna sposobnost se pogoj 12 dopolni, 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 za sklop A mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo načrta
DGD/PZI/IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom
za oddajo ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali
novogradnje kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu
cestnemu prometu na nivoju IzN/DGD/PGD-PZI v dolžini najmanj 10 km, od tega na nivoju
DGD/PGD-PZI najmanj v dolžini 1 km. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z največ tremi
referenčnimi posli, v skupni dolžini najmanj 10 km.
Referenčna dela za sklope B, D in F mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo IzN
kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje
kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu
prometu na nivoju IzN v dolžini najmanj 5 km. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z največ
dvema referenčnima posloma, v skupni dolžini najmanj 5 km.
Referenčna dela za sklope C, E, G, H, I in J mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo
IzN kolesarske povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje
kolesarske poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu
prometu na nivoju IzN v dolžini najmanj 1,5 km.
Referenčna dela za sklop K mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo IzN kolesarske
povezave, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudbe
pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega načrta rekonstrukcije ali novogradnje kolesarske
poti ali hodnika za pešce/pločnika ali ceste namenjene javnemu cestnemu prometu na nivoju
IzN v dolžini najmanj 10 km. Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z največ tremi referenčnimi
posli, v skupni dolžini najmanj 10 km.
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Referenčna dela sklope A, D in K mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo geološkogeomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj dveh geološko-geomehanskih poročil na sklop
za kolesarsko pot ali hodnik za pešce/pločnik ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.
Referenčna dela za sklope B, C, E, F, G, H, I in J mora izkazati pooblaščeni inženir za
izdelavo geološko-geomehanskega poročila, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih
pred rokom za oddajo ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj enega geološkogeomehanskega poročila na sklop za kolesarsko pot ali hodnik za pešce/pločnik ali cesto,
namenjeno za javni cestni promet.
Referenčna dela za vse sklope mora izkazati pooblaščeni inženir za izdelavo hidravlično
hidrološke analize, in sicer, da je bil v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo
ponudbe pooblaščeni inženir pri izdelavi vsaj ene hidravlično hidrološke analize na sklop za
kolesarsko pot ali cesto, namenjeno za javni cestni promet.
Za izdelavo ostalih načrtov in elaboratov v pripravljalni fazi projekta ni potrebno izkazati
referenc.
V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 12 ne spreminjajo.

SPREMEMBA 5
V poglavju III. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, b. Pogoji za sodelovanje, iii.
Strokovna sposobnost se pogoj 13 dopolni, 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 sklopa A, K: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu
cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 100.000 EUR (brez DDV);
b. v primeru oddane ponudbe za sklop D: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu
cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 50.000 EUR (brez DDV);
c. v primeru oddane ponudbe za sklope B, C, in F: mora izkazati uspešno
izvedbo projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene
javnemu cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 25.000 EUR
(brez DDV);
d. v primeru oddane ponudbe za sklope E, H, I: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu
cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 10.000 EUR (brez DDV);
e. v primeru oddane ponudbe za sklope G, J: mora izkazati uspešno izvedbo
projektne dokumentacije kolesarske poti ali ceste, namenjene javnemu
cestnemu prometu, najmanj v pogodbeni vrednosti 5.000 EUR (brez DDV).
V kolikor ponudnik za posamezno skupino sklopov (sklope za katere so zahtevani enaki
referenčni pogoji) predloži ponudbi za dva sklopa, mora ponudbi predložiti dve ustrezni
referenčni deli, oziroma tri v kolikor ponudi tri ali več ponudb za posamezno skupino sklopov.
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Ponudnik lahko pogoj izpolnjuje z več referenčnimi posli, pri čemer mora vsaj eden biti večji
od 20 % zahtevane vrednosti.
V preostalem delu se opis in zahteve iz pogoja 13 ne spreminjajo.

SPREMEMBA 6
V poglavju IV. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE, b. Točke za
pooblaščenega inženirja načrta premostitvenega objekta, se naslov in besedilo poglavja
spremeni, kot sledi:

b. Točke
za
pooblaščenega
inženirja
načrta
premostitvenega objektaodgovorni strokovni kader (To)
Za zahtevanega pooblaščenega inženirja za izdelavo načrta PGD/DGD/PZI/IzN za sklop A
ali za izdelavo načrta IzN za ostale sklope, iz naslova dodatnih referenc, (To1) se bo
vrednotilo (razvidno iz tabele) največ po 4 dodatne reference, ki izpolnjujejo pogoj iz pogoja
12 in presegajo število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja.

Točke (To1)

število dodatnih referenc
1
2
3
4
25
50
75
85

Pooblaščen inženir, ki je na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri ponudniku ali pri sodelujočemu
gospodarskemu subjektu zaposlen za nedoločen čas, prejme dodatnih 15 točk (To-z).

Točke (To-z)

zaposlen pri
ponudniku
DA
NE
15
0

Točke za pooblaščenega inženirja premostitvenega objektaodgovorni strokovni kader skupaj
skupaj:
To = To1 + To-z
V preostalem delu merila se besedilo ne spreminja.

SPREMEMBA 7
V vzorcu pogodbe se točka h prvega odstavka 5. člena dopolni, kot sledi:
h. da bo, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal
projektantski in geomehanski nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in
dopolnitve projekta za izvedbo.
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SPREMEMBA 8
V vzorcu pogodbe se v točki d prvega odstavka 8. člena v besedni zvezi »celovite presoje
vplivov na okolje« črta beseda »celovite«.

SPREMEMBA 9
V vzorcu pogodbe se tretji odstavek 8. člena dopolni, kot sledi:
(3) RASG skupaj z ostalimi naročniki po tej pogodbi presodi objektivnost prošnje za
podaljšanje roka za izvedbo del. V primeru presoje, da je predlog zaradi razlogov na
strani izvajalca, ki so bili predvidljivi že v času sklenitve pogodbe, se pogodbeni rok ne
podaljša. Rok izvedbe del se pogojno lahko podaljša zgolj iz objektivnih razlogov, ki jih ni
bilo mogoče predvideti, kot na primer čas trajanja revizije daljši od 30 dni, ipd. Ostali
tehnični vzroki, pogoji soglasodajalcev ipd. se štejejo za predvidljive okoliščine in niso
razlog za podaljšanje roka, razen v primeru presoje vplivov na okolje, kjer se rok lahko
podaljša, če postopek pri pristojnem mnenjedajalcu traja več kot 90 dni zaradi razlogov,
na katere izvajalec ni mogel vplivati oziroma ki niso povezani z neustrezno ali
pomanjkljivo pripravljeno dokumentacijo izvajalca.
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