JN006718/2020-W01 - ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH
INTERESOV DRUŽBE ČISTA NARAVA D.O.O.O. za obdobje 2021-2024, datum
objave: 28.10.2020 (NMV1 - Obvestilo o naročilu male vrednosti)
Objavljena pojasnila
Datum objave: 04.11.2020 09:10
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je priloga 2 mišljena datoteka z oznako .xlsm.
ODGOVOR
Spoštovani,
kot priloga OBR-2 je mišljeni obrazec: ZAVAROVALNE STORITVE 2021-2024.xlsm. V razpisni
dokumentaciji se za isti obrazec pojavi tudi poimenovanje PONUDBENI PREDRAČUN.
Datum objave: 04.11.2020 09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je od 1. aprila 2018 dalje v skladu z ZJN-3 obvezno zagotavljanje elektronske
oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja, vas lepo prosimo za izključitev želenih zahtev iz
razpisne dokumentacije na strani 14, kjer opredeljujete, da mora biti celotna ponudbena
dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena; da morajo biti ovitki takšni, da
omogočajo popoln pregled dokumentacije; itp).
ODGOVOR
Spoštovani ponudniki,
iz razpisne dokumentacije umikamo zahtevo podano na strani 14 in sicer 3. in 4. odstavek. Iz razpisne
dokumentacije se odstrani naslednji tekst:
"Zaželeno je:
Da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo skupno število
strani v ponudbi;
Da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
Da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena
tako, da posameznih listov oziroma prilog ni
možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;
Da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz
več listov (omogočeno listanje);
Da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi.
Da je celotna dokumentacija tudi v elektronski obliki, shranjena na CD-ju ali USB- ključu in priložena
k ponudbi.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju tako, da je na odpiranju
možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana."
Datum objave: 04.11.2020 09:34
VPRAŠANJE
Ponudnika seznanjamo, da je od 1. aprila 2018 dalje v skladu z ZJN-3 obvezno zagotavljanje
elektronske oddaje ponudb v postopkih javnega naročanja. Prosimo, da iz razpisne
dokumentacije izključite zahtevo - "da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti
ovojnici oz. ovoju tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana."
ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,
se opravičujemo za napako in neprimerno zahtevo. Odgovor je enak kot pri prejšnjem vprašanju. To
zahtevo umikamo.
Datum objave: 04.11.2020 09:49
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da štejejo za referenčno navedbo leta od 2017 do vključno 2019.
ODGOVOR
Spoštovani ponudnik
pri OBR-9 IZJAVA O IZVEDENIH SORODNIH PROJEKTIH se štejejo za referenčno navedbo leta
2017, 2018 in 2019.
Datum objave: 04.11.2020 11:29
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo višine vrednosti referenčnega posla. Ali je to npr. opravljena storitev v višini
vrednosti več kot 20.000,00 EUR ali več kot 50.000,00 EUR, itp.?
ODGOVOR
Spoštovani ponudniki,
višina vrednosti referenčnega posla je določena z letno premijo. Upoštevali se bodo referenčni posli,
kjer znaša letna premija 20.000,00 EUR ali več.
Datum objave: 04.11.2020 11:45
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe prosimo za izključitev tretjega odstavka 2. člena, ki opredeljuje višino davka od
prometa zavarovalnih poslov.
Naročnika seznanjamo, da se davek od prometa zavarovalnih poslov obračuna po veljavni zakonodaji.
ODGOVOR:
OBR-13 VZOREC POGODBE.
Ker gre za nebistveno sestavino pogodbe, bomo Vzorec pogodbe pred podpisom pogodbe z izbranim
ponudnikom spremenili in bomo v 2. členu na koncu dodali tekst "ali zakonske spremembe davka od
prometa zavarovalnih poslov".
Datum objave: 04.11.2020 11:54
VPRAŠANJE
Prosimo za izključitev prvega odstavka 8. člena vzorca pogodbe. Utemeljujemo: Skladno s tretjim
odstavkom 247. člena Obligacijskega zakonika, pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne
obveznosti.
ODGOVOR
Spoštovani ponudnik,
pogodbena kazen se ne nanaša na denarne obveznosti, ampak na zamudo, ki nastopi kadar izvajalec
(zavarovalnica) ne izpolni svojih obveznosti v določenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih ali količini.

