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VPRAŠANJA IN ODGOVORI  

ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO 

PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA 

ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV OBČINE VIDEM IN 

OBČINE PODLEHNIK 

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 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo 

obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu 

sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

 

VPRAŠANJA ODGOVORI 

Pozdravljeni, 
vezano na objavljen razpis vas naprošamo za 
natančnejšo pojasnitev oz. potrditev ali lahko v 
kateremkoli obdobju od objave razpisa 
(7.8.2020) do prijave na razpis (23.9.2020) 
podamo potrdilo banke, da razpolagamo z 
lastnimi finančnimi sredstvi, potrebnimi za 
realizacijo projekta »Podelitev koncesije za 
izvedbo projekta energetskega pogodbeništva 
za energetsko prenovo objektov občine Videm 
in občine Podlehnik«. 

Koncedent bo kot ustrezno potrdilo štel 
potrdilo, ki je datirano kadarkoli med datumom 
objave javnega razpisa in rokom za oddajo 
prijav. 

Glede na dejstvo, da so v mesecu avgustu 
številni zaposleni koristili letni dopust, vas 
prosimo, da objavite dodaten rok za ogled 
objektov. Do končnega roka za oddajo 
ponudbe je namreč še dovolj časa za izvedbo 
dodatnega ogleda. 

Koncedent je v razpisni dokumentaciji določil 
zgolj datum za najavo ogleda in ne termina 
ogleda, zaradi česar je bil postavljeni rok 
sorazmeren in ga koncedent ne bo podaljševal. 

V nadaljevanju vas prosimo za razširitev 
referenčnega pogoja, saj razpisani pogoj kot 
tak zelo oži krog relevantnih ponudnikov, 
glede na to, da se je mehanizem energetskega 
pogodbenišva začel uporabljati šele v zadnjih 
dveh letih. Kot podjetje z dolgoletnimi 
izkušnjami na področju izvajanja koncesij vam 
z namenom pridobitve večjega števila 
konkurenčnih ponudb predlagamo, da razširite 
referenčni pogoj tako, da bo ta glasil: 
»Kandidat, pri vsaj dveh naročnikih 
(koncedentih), že vsaj eno leto od sklenitve 
koncesijske pogodbe izvaja koncesijsko 
dejavnost po modelu BOT. Predmet 

Koncedent referenčnih pogojev ne bo 
spreminjal, saj so le-ti sorazmerni z razpisanim 
predmetom javnega razpisa 
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koncesijskih pogodb obsega izvedbo gradbeno 
obrtniških del in elektro ter strojnih instalacij 
na objektu. Vrednost koncesijske pogodbe 
mora znašati vsaj 2.000.000,00 €.« 

 


