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Številka:  430-1876/2017/8 (15131-20) 

Datum:  8. 3. 2018  

 

Zadeva:  Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo prijave 

 

V zvezi z javnim razpisom za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska 

prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«, št. 

430-1876/2017, objavljenim v Uradnem listu RS št. 14, dne 2. 3. 2018, pod št. objave Ob-

1526/18, smo prejeli pisno vprašanje potencialnega prijavitelja v zvezi s pripravo prijave, na 

katero vam podajamo odgovor oziroma dodatno pojasnilo, kot sledi: 

 

 

1. vprašanje: 

"V zvezi s postavljenim pogojem glede neblokiranosti poslovnih računov vas vljudno pozivamo, 

da ob upoštevanju načela sorazmernosti in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 

omenjeni pogoj omejite zgolj na poslovne račune, ki jih ima gospodarski subjekt, ki podaja 

ponudbo, odprte v državi, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji. Popolnoma nesorazmerno 

(in posledično v nasprotju z načelom enakopravne obravnave) je, da morajo gospodarski 

subjekti, ki imajo naravo multinacionalk, predložiti potrdila za nekaj 10 računov, odprtih v drugih 

državah, ki za realizacijo konkretnega javnega naročila niso relevantni. Ob tem je predložitev 

takšnih potrdil vezana na dolgotrajne postopke in nesorazmerne stroške (tudi do sto EUR na 

potrdilo).  

Za presojo naše prošnje se vam že v naprej zahvaljujemo."  
 
 

1. odgovor: 

Javni partner je proučil vprašanje potencialnega prijavitelja, ter v nadaljevanju pojasnjuje 

zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša dokazovanje izpolnjevanja pogoja za priznanje 

sposobnosti prijavitelja: »Prijavitelj v zadnjih dvanajstih mesecih pred datumom objave 

predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu ni imel blokiranih poslovnih računov v Republiki 

Sloveniji in v državi, kjer ima sedež podjetja.«, in sicer: 

 

Za dokazovanje izpolnjevanja zgornjega pogoja mora prijavitelj v prijavi predložiti potrdila vseh 

bank, pri katerih ima prijavitelj odprt poslovni račun, in sicer bank v Republiki Sloveniji, in bank v 

državi, kjer ima prijavitelj sedež podjetja. 
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Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo prijave je sestavni del razpisne dokumentacije 

predmetnega javnega razpisa. 

 

 

Lep pozdrav, 

 

      
Nataša Grgasovič    Matej Urek 

vodja Službe za javna naročila in nabave direktor Urada za finančne zadeve in nabavo 

sekretarka   sekretar 

 

 

 

Poslati: 

– naslovnikom – internetna stran Ministrstva za notranje zadeve 
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