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1. VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor v zvezi s postopkom javnega razpisa za podelitev 

koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor objavlja sledeča 

vprašanja in odgovore: 

VPRAŠANJE ODGOVOR 

Spoštovani, 
V zvezi z javnim razpisom »Podelitev koncesije 
za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih TŠC Maribor« št. 
411-1 / 2018/8, ki je bil objavljen dne 
21.9.2018 na spletni strani TŠC Maribor, 
vas prosimo vas za prestavitev končnega roka za 
oddajo prijav za en teden dni.  
Ugotavljamo namreč, da zaradi odsotnosti 
uprave v času praznikov v tednu pred rokom 
oddaje ne moremo zagotoviti ustreznih 
podpisov na ponudbeni dokumentaciji. 
Vljudno prosimo, da ugodite naši prošnji. 

Naročnik bo objavil ustrezno podaljšanje roka 
za oddajo prijav do 13.11.2018. Prav tako bo 
podaljšan rok za vprašanja do 05.11.2018 

Spoštovani! 
Smo podjetje z večletnimi izkušnjami na 
področju zagotavljanju prihrankov energije. Na 
osnovi ogleda objektov, ki so predmet razpisa 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva na objektih TŠC 
Maribor ugotavljamo, da objekti izkazujejo 
potencial za celovito energetsko sanacijo, zato 
smo zainteresirani za prijavo na razpis. Ker je 
model, po katerem želite izvesti energetsko 
sanacijo vaših objektov, dokaj nov in v veljavi 
šele nekaj let predlagamo delno spremembo 
razpisnih pogojev, ki bodo sočasno zagotovili 
tudi večjo konkurenčnost prejetih prijav in 
kasneje oddanih ponudb. 
Predlagamo, da se pogoji spremenijo na način, 
da morajo prijavitelji dokazovati najmanj dve 
referenčni deli, ki zajemata izvajanje storitev 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije 
v zadnjih sedmih letih, pri čemer se storitev 
zagotavljanja prihrankov energije uspešno 
izvaja že dve leti. 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas 
lepo pozdravljamo! 
Za dodatna pojasnila in informacije smo vam na 
razpolago na spodaj navedenih kontaktih. 

Naročnik bo objavil spremembo razpisne 
dokumentacije. 
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Spoštovani, 
v nadaljevanju vam pošiljamo nekaj vprašanj, 
ki so povezana predvsem z dejstvom, da se 
nameravamo na vaš javni razpis prijaviti kot 
skupina podjetij, v kateri bo vodilni partner 
tuje podjetje iz Slovaške. 
 
1. Katere vrste pravnih dokumentov je 
potrebno podati v skupni prijavi za predstavitev 
strukture ponudnikov, če sta dva partnerja 
konzorcija (tj. skupna prijava) in 1 
podizvajalec? Ali je potrebno te dokumente 
pripraviti v slovenskem jeziku ali je dovolj v 
angleškem jeziku? 
 
2. Ali lahko v takšnem konzorciju skupnih 
ponudnikov del potrebnih referenc zagotovi 
podizvajalec? 
 
3. Ali so računovodski izkazi ponudnikov za 
pretekla leta (ki izkazujejo zahtevani kriterij 
povprečnega prometa) lahko v slovaškem jeziku 
ali je potrebno te izkaze prevesti v slovenščino? 
Ali mora biti v tem primeru prevod uraden (tj. 
s strani pooblaščenega prevajalca)? 
 
4. V dokumentaciji navajate zahtevo po 
posedovanju dveh tipov referenc, med obrazci 
za prijavo pa smo našli samo enega. Ali obstaja 
poseben obrazec za referenco, ki ne zahteva 
garantiranih prihrankov ampak izkušnje iz 
energetske prenove stavb.? Konkretno mislimo 
na referenci iz naslova energetske sanacije 
stavb. Tega obrazca v razpisni dokumentaciji 
nismo našli. Kateri podatki so potrebni pri 
navedbi teh dveh referenc? 
 
5. Ali je sprejemljivo da razpoložljivost 
finančnih sredstev za izvedbo investicije 
dokažemo z dokazilom o višini sredstev na 
našem uradnem bančnem računu, ki izkazuje 
stanje salda tekočega računa? Naša banka 
(članica Raiffeisen Group) nam ne more 
zagotoviti natančno takšne izjave, kot jo 
navajate v razpisni dokumentaciji. 
 
6. Smo skupina privatnih ESCO podjetij iz 
Slovaške, ki vsa ne ustrezajo kriteriju 
minimalnega povprečnega prometa v zadnjih 3-
letih v višini 500.000 eur. Ker gre za namenska 

1. Vsi podatki v zvezi s pripravo ponudbe 
na predmetni način so podani v razpisni 
dokumentaciji. 

2. Navedeno je jasno opredeljeno v točki 
4.1 razpisne dokumentacije. 

3. Navedeno je jasno urejeno v točki 3.1.1 
razpisne dokumentacije. 

4. Naročnik bo objavil dodaten obrazec. 
5. Da, izpis iz katerega izhaja zadostna 

višina razpoložljivih sredstev zadostuje. 
6. Naročnik bo spremenil obliko 

referenčnega pogoja na način, da bo 
omogočeno lažje združevanje kapacitet 
za predmetni namen. 
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podjetja, ki se ukvarjajo samo z ESCO posli, je 
to tudi razumljivo, ker ni nujno da vsako leto 
pridobiš veliki posel, ki ga potem izvajaš v 
daljšem časovnem obdobju (t.j 12-20 let). V ta 
namen nas zanima, če ste pripravljeni ta 
kriterij spustiti v povprečno višino pod 400.000 
eur, kot minimalni povprečni promet zadnjih 
treh let podjetja v skupni prijavi. 
 
Vnaprej se vam zahvaljujemo za odgovore. 
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