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“ENERGETSKA SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE IN RAZSVETLJAVE V 
ŠPORTNI DVORANI V OBČINI BENEDIKT” 

 
~ Ponudbena faza v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije ~ 

 
Vprašanja in odgovori 

 
 
1. VPRAŠANJE (27.5.2020): 

 
Hvala za poslano in za pripravljeno metodologijo. S slednjo se načeloma strinjamo, smo pa 
dodali še nekaj zadev, da bo stvar res jasna in točno definirana. 

- število ur gorenja smo popravili na 4.100, kakor smo govorili tekom konkurenčnega 
dialoga 

- opredelili smo, kako se bo obračunala poraba dodatnih novo instaliranih svetilk (8 novih 
+ v naslednjih 10 letih bo zagotovo prišlo še do kakšnega priklopa), saj je potrebno 
povečati referenčno porabo, če bomo vgrajevali nove svetilke 

- opredelili smo, kakšen je prihranek na račun vzdrževanja in kako se bo to upoštevalo 
pri izračunu plačil koncesionarju – tega sedaj ni bilo v metodologiji 

- opredelili smo prihranek na obračunski moči – tega sedaj ni bilo v metodologiji 
 
Prosili bi vas, če lahko predlagano metodologijo upoštevate, saj bomo le tako lahko oddali 
korektno končno ponudbo. 
 
 
ODGOVOR: 
 
V zvezi z vašim predlogom glede načina določanja prihrankov energjje, vam pošiljamo sledeče 
odgovore: 

 Število ur gorenja je 4.100, kot smo govorili na konkurenčnem dialogu in bo tudi 
vneseno v pogodbo. 

 Novih svetil v referenčno rabo ne vključujemo. V prihodnji rabi jih upoštevajte in temu 
primerno opredelite prihranke. 

 Letni referenčni stroški vzdrževanja javne razsvetljave so 5.738 EUR brez DDV, letni 
strošek vzdrževanja v športni dvorani pa 891 EUR brez DDV.  

 Finančni prihranki na priključni moči se posebej ne upoštevajo, ker je v referenčni ceni 
električne energije višja priključna moč že zajeta.  

 

 



2. VPRAŠANJE (29.5.2020): 
 
Pozdravljeni 
 
V RD v točki 3.1.1 je navedeno, da mora biti dokumentacija končne ponudbe in ostali 
dokumenti v slovenskem jeziku in, da v primeru, ko ponudnik predloži dokumente oz dokazila 
v tujem jeziku, je potrebno predložiti sodno overjen prevod v slovenskem jeziku. 
Zahteva ni skladna z 51. členom ZJZP, zato vljudno prosimo, da potrdite, da sme biti 
spremljevalna dokumentacija pri ponudbi kot npr Enec certifikat in podobno v angleškem ali 
nemškem jeziku in jo bomo kasneje, če bo zares potrebno, dali prevesti. 
 
 
ODGOVOR: 
 
Spoštovani. 
 
Končno ponudbo je treba pripraviti skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo ob 
upoštevanju določb ZJZP. Ker so dokumenti, ki bi jih radi predložili v tujem jeziku, kot pravite, 
zgolj spremljevalni, bomo dovolili takšno izjemo in zato temu primerno pripravili dopolnitev 
zadnje razpisne dokumentacije, ki bo na spletu objavljena v ponedeljek. 
 


