
ODGOVORI NA VPRAŠANJA št. 1 
 
 
 
VPRAŠANJE ŠT. 1: 

V zvezi s postavljenim pogojem glede neblokiranosti poslovnih računov vas vljudno pozivamo, 

da ob upoštevanju načela sorazmernosti in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 

omenjeni pogoj omejite zgolj na poslovne račune, ki jih ima gospodarski subjekt, ki podaja 

ponudbo, odprte v državi, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji. Popolnoma 

nesorazmerno (in posledično v nasprotju z načelom enakopravne obravnave) je, da morajo 

gospodarski subjekti, ki imajo naravo multinacionalk predložiti potrdila za nekaj 10 računov, 

odprtih v drugih državah, ki za realizacijo konkretnega javnega naročila niso relevantni. Ob 

tem je predložitev takšnih potrdil vezana na dolgotrajne postopke in nesorazmerne stroške 

(tudi do sto EUR na potrdilo). Za presojo naše prošnje se vam že v naprej zahvaljujemo. 

 

ODGOVOR ŠT. 1: 

Ponudniki morajo predložiti potrdila za račune, odprte v Republiki Sloveniji in v državi, kjer 

imajo sedež. Glede ostalih računov, odprtih v drugih državah, zadošča, da predložijo zgolj 

izjavo o izpolnjevanju pogoja. Naročnik si pridržuje pravico naknadno zahtevati dokazila o 

izpolnjevanju tega pogoja. 

 

 

VPRAŠANJE ŠT. 2: 

Glede pogoja na obrazcu D.01 v zvezi s potrdilom o neblokiranosti poslovnih računov na dan 

oddaje vlog – tega pogoja ni mogoče izpolniti, ker banka izda potrdilo za pretekle datume. 

Na poziv javnega partnerja lahko ta pogoj izpolnimo naknadno, po oddaji vloge. 

 

ODGOVOR ŠT. 2: 

Kandidati prijavi priložijo potrdila, ki ne smejo biti starejša od 15 dni pred rokom za oddajo 

vlog. Potrdila za obdobje, ki ne bo izkazano, bodo kandidati predložili naknadno. 

 

 

VPRAŠANJE ŠT. 3: 

V prijavni dokumentaciji na strani 15 (D.01 IZJAVA KANDIDATA) je v točki 6 navedeno: »se 

zavezujemo, da bomo v kotlovnico in objekte zaradi potreb zagotavljanja nemotenega 

izvajanja gospodarske javne službe v Občini Preddvor investirali znesek, ki smo ga navedli na 

obrazcu C.01« 

V obrazcu C.01 na strani 13 ni rubrike za vpis željenega zneska. Ali gre za pomoto? 

 

ODGOVOR ŠT. 3: 

Točka 6 na izjavi je brezpredmetna. Objavljena je popravljena izjava (priloga 1-1). 

 

 

VPRAŠANJE ŠT. 4: 

V zvezi s Finančnim zavarovanjem – vzorec bančne garancije za resnost vloge vas prosimo, 

če obrazec spremenite tako, da se črta točko »d) če kandidat ne predloži zavarovanja za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«. 

 

ODGOVOR ŠT. 4: 

Črtano. Objavljen je nov vzorec (priloga 1-2). 

 
 


