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ODGOVORI IN POJASNILA NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM ZA
PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V
OBČINI DIVAČA z dne 4. 1. 2013

1. Rok za oddajo ponudbe
V razpisni dokumentaciji navajate, da je rok za oddajo ponudbe 14.01.2013. Javni razpis ste
objavili v Uradnem listu RS dne 28.12.2012. Ugotavljamo, da je rok za pripravo ponudbe zelo
kratek, saj so roki za pripravo podobnih ponudb običajno vsaj 30 dni. Predlagamo, da podaljšate
rok za oddajo ponudb do 31.01.2013
Koncedent, Občina Divača, je po temeljitem premisleku odločil, da se rok za prijavo na Javni razpis
podaljša in sicer do 1. 2. 2013 do 08.45; obvestilo je uradno objavljeno.
2. Merila za izbor ponudnika
V razpisni dokumentaciji navajate, da boste ponudnika izbrali na podlagi treh meril. 90% vseh točk
izhaja iz prvih dveh meril (cena storitve in oddaljenost izvajalca). Na podlagi teh dveh meril je
nemogoče ugotavljati kvaliteto izvajanja storitve za posameznega izvajalca. Predlagamo, da
dodate tudi ustrezna merila za izbor izvajalca, katera izkazujejo kvaliteto izvajanja storitve
(reference izvajalca (občine), čas izvajanja storitve, obseg izvajanja storitve…). Po našem mnenju
je brez meril za izbor, ki bi ugotavljale kvaliteto storitev izbor izvajalca za tako občutljivo področje
dela, sporen tudi za Socialno inšpekcijo. Predlagamo,da kot merila za izbor dodate tudi merila, ki
ugotavljajo kvaliteto izvajanja storitve.
Koncedent, Občina Divača, je odločil, da meril za izbor ponudnika ne bo spreminjal.
3. Bančna garancija za resnost ponudbe.
Kot prilogo v prijavi zahtevate bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od predvidenega
letnega obsega del. Po našem izračunu znaša višine bančne garancije manj kot 500,00 Eur. Ker
pridobitev bančne garancije za ponudnika pomeni dodaten strošek nas zanima, ali lahko ponudnik
priloži namesto bančne garancije bianco menico z izjavo za izpolnitev v višini % od predvidenega
letnega obsega del?
Ne glede na to, da pridobitev bančne garancije pomeni dodaten strošek za ponudnika, ni mogoče
zamenjati bančne garancije z bianco menico

4. Originalna brezpogojna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % od predvidenega letnega obsega del. Dokument, ki
ga zahtevate kot prilogo k ponudbi in se nanaša na garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
je s strani banke zelo težko ali celo nemogoče pridobiti. Po vašem obrazcu B/10 mora namreč banka
dati izjavo z veljavnostjo 10 let. Predlagamo, da se obveznost tega dokazila v prijavi umakne.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ostaja takšna kot je predvidena. S strani
banke jo je povsem mogoče pridobiti.

