
   

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne 
osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in 
uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega 

cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

 

Datum: 18.11.2019 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO KONČNIH PONUDB 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
I. Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na 

objektih TŠC Maribor« 

II. Številka javnega razpisa: 411-1/2018/7 

III. Številka in datum objave javnega razpisa v Uradnem listu RS: 62/2018 (21.09.2018), 70/2018 
(02.11.2018), 71/2018 (09.11.2018) 

IV. Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta 
energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor (Uradni list RS, številka 59/2018) 

V. Vprašanja in odgovori:  

VPRAŠANJE ODGOVOR 
Pri pregledu posredovane razpisne dokumentacije V OKVIRU 
JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO 
PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH TŠC 
MARIBOR, smo opazili, da je razpisan rok oddaje 21. 11. 2019 
ob 9.00h, razpisan datum javnega odpiranja pa dan pred tem, 
20.11. ob 9.05h. Prosimo za pojasnilo. 

Razpisan datum odpiranja je določen napačno. Pravilni datum 
odpiranja je 21.11. ob 9.05 h. Popravljena verzija dokumenta 
'Razpisna dokumentacija – končne ponudbe' je objavljena 
skupaj z preostalo dokumentacijo. 

Pogrešamo predvsem končno verzijo tabele program izvajanja. 
Pri seznamu dodatnih ukrepov nam je potrebno dostaviti tudi 
nova referenčna izhodišča zaradi vgraditve prezračevanja v 
dijaškem domu in zaradi menjave razsvetljave, predvsem 
dodatnih zunanjih reflektorjev. Na zadnjem konkurenčnem 
dialogu ste govorili o možnosti normiranja porabe 
razsvetljave... 

Program izvajanja je že objavljen na skupni povezavi, kjer se 
objavlja razpisna dokumentacija. Vsa sledeča vprašanja so 
obrazložena v Programu izvajanja. 

Pri merilu številka 1 (Višina prihrankov) ste napisali, da 
maksimalno število točk dobi ponudnik, ki bo ponudil najvišji 
znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni 
dobi. Ali prav razumemo, da je v tem primeru v prednosti 
ponudnik, ki ponudi najdaljšo pogodbeno dobo? 

Pri merilu »Višina prihrankov« se navede vrednost neto 
sedanje vrednosti prihrankov iz programa izvajanjem, zavihka 
ukrepi skupaj, ki je določena na podlagi enotne pogodbene 
dobe 15 let. Zgolj z uporabo enotne pogodbe dobe 15 let za 
določitev merila namreč lahko koncedent zagotovi 
primerljivost ponudb in enakopravno obravnavo. 

Dolžina pogodbene dobe se točkuje pri merilu številka 3 
(Trajanje koncesijskega razmerja). Maksimalna predlagana 
pogodbena doba s strani koncesionarja je 20 let, za vsak mesec 
krajše ponujene pogodbene dobe pa ponudnik pridobi 1 točko. 
Do maksimalnih 20 točk. V tem primeru nas zanima ali obstaja 
razlika v točkovanju med ponujeno pogodbeno dobo 18 let in 
4 mesece in ponujeno pogodbeno dobo 15 let? Ali sta obe 
ponujeni pogodbeni dobi točkovani z maksimalnimi 20-imi 
točkami? 

Da, obe izpostavljeni možnosti (15 let in 18 let in 4 mesece) 
sta točkovani z 20 točkami. 

Kakšna so merila oz. pravila v primeru, da imata dve (ali več) 
najboljši ponudbi enako število točk? Katera ponudba je v tem 
primeru zmagovalna? 

V primeru enakega števila točk bo naročnik opravil žreb med 
ponudniki z enakim številom točk. 

Iz Projektne naloge za celovito energetsko sanacijo stran 32 
izhaja, da se za dodatni ukrep šteje, če ponudnik z ukrepom 
ponudi posodobitev celotne razsvetljave v objektih A in B 
glavne stavbe TŠC Maribor na LED tehnologijo, skupaj z 
zamenjavo sedmih zunanjih halogenih reflektorjev na 
Dijaškem domu. Na strani 30 projektne naloge, v obveznem 
ukrepu Posodobitev razsvetljave, izhaja, da se v svetilkah Fluo 
T8 posodobi z novimi LED sijalkami. Ali se lahko na tovrsten 

Kot opredeljeno v projektni nalogi, v okviru zahtev za pripravo 
končne ponudbe, je potrebno tako za nujne kot za dodatne 
ukrepe, upoštevati navodila določena za ukrep "Sanacija 
razsvetljave". Pri tem dodatno pojasnjujemo, da se tudi pri 
zamenjavi obstoječih sijak v rasterskih svetilkah (Fluo T5) 
uporablja princip zamenjave z novimi LED sijalkami. 
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način, kot pri T8, posodobijo na LED tehnologijo tudi svetilke 
T5? Pri zamenjavi le-teh se zagotovi standarde predpisane v 
projektni nalogi. 

 

VI. Pojasnilo 

 POJASNILO 
Minimalna udeležba javnega partnerja na pogodbeno 
zagotovljenih prihrankih. 

Minimalna udeležba javnega partnerja na pogodbeno 
zagotovljenih prihrankih je 1,00 %.  
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