Javni poziv: Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest
www.dars.si, objava dne 3.8.2018 ob 11:00 uri, zaključek 7.9.2018 ob 10.00 uri.
Vprašanja in odgovori:
1.
Iz podjetja XX nas v zvezi z javnim pozivom-odstranjevanje ovir iz ac in hc, pomoči na cesti in dela z
avtodvigali, objavljenim na vaši spletni strani dne 3.8.2018, zanima ali mora ponudnik oddati le eno
ponudbo, s katero se prijavi na več sklopov, ali lahko za vsak sklop posebej odda ponudbo na različne
datume? Namreč glede na to, da je eno izmed meril tudi časovna komponenta (kdor prej odda), bi sami
radi čim prej oddali ponudbo, vendar na en sklop se bomo prijavili samostojno in lahko ponudbo
oddamo prej, na nekatere druge sklope pa se bomo prijavili s partnerji, z njimi pa moramo še uskladiti
dokumentacijo in bomo lahko za te sklope oddali ponudbo nekoliko kasneje. Torej prosimo za odgovor
ali mora ponudnik oddati le eno ponudbo za vse sklope hkrati ali lahko odda ponudbe za vsak sklop
posebej na različne datume?

Odgovor DARS: oddate lahko več samostojnih ponudb za različne sklope. Paziti morate predvsem, da
v posameznem sklopu ne nastopate kot izvajalec in pa hkrati tudi kot pogodbeni partner drugega
izvajalca in pa da za različne sklope na katere se prijavljate konkurirate z različnimi vozili.
2.
Ali se mi sploh lahko prijavimo glede na točko b (rdečo), glede na to da nismo imeli v lasti nobenega
vozila?
Dokazila:
- za ponudnike, ki se ukvarjajo z dejavnostjo posredno (npr. zavarovalnice, druge oblike interesnih
združenj in zvez..): predložitev drugih listin (npr. pogodbe, računi, dopisi…), iz katerih bodo razvidne
njihove najmanj dve-letne dejanske izkušnje pri opravljanju dejavnosti na področju izvajanja
avtoodvoza.
b) je imel v obdobju dveh let, ko je opravljal dejavnost odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih
vozil na javnih cestah, najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil 3.500 kg skupne mase,
najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil 7.500 kg skupne mase, in najmanj eno vozilo,
namenjeno odstranjevanju vozil 44.000 kg skupne mase,

Odgovor DARS: Javni poziv smo v družbi DARS d.d. pripravili na način, da se nanj lahko prijavijo tako
neposredni ponudniki storitve (torej avtovlečne službe same) kot posredni ponudniki teh storitev, ki
organizirajo storitev vleke/asistence ter imajo z avtovlekami sklenjene le pogodbe o sodelovanju.
Ker zakon o cestah v 5a členu za ponudnika določa pogoj lastništva določenih vozil za obdobje dveh
let, morate kot posredni izvajalec storitve s ponudbo izkazati, da vaši pogodbeni partnerji s katerimi
konkurirate v posameznem sklopu izpolnjujejo ta pogoj.
3.
Ali se lahko isto vozilo, ki je bilo dano v tehnično opremljenost za razpis male vrednosti (Dežurstvo
avtovleke in izvleka zdrsnjenih tovornih vozil na kritičnih klancih AC/HC omrežja v
zahtevnejših zimskih razmerah) ponudi tudi na Javnem pozivu (Izvajanje storitev

odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest) kot vozilo za zadostitev tehnične opremljenosti ponudnika
?
Odgovor DARS: Ponudnik se lahko v obeh razpisih izkazuje z istim vozilom, izključuje pa se istočasno
izvajanje obeh vrst del z istim vozilom. V kolikor bi tako ponudnik po naključju v kakem terminu dobil
obe dežurstvi hkrati, tako »zimsko« kot avtovleko po predmetnem javnem pozivu, bo moral za ta čas
zagotoviti dve različni ustrezni vozili.
4.
V zvezi z javnim pozivom zainteresiranim ponudnikom storitve odstranjevanja ovir iz avtocest in hitrih
cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali vas vljudno naprošamo za podajo odgovora na vprašanje
zakaj upravljavec v okviru meril iz točke 7 razpisne dokumentacije javnega poziva točkuje
zgolj vozila od točke 1 do vključno 3 in ne vozila pod točko 4, saj imajo vozila pod točko 4 zaradi njihovih
tehničnih značilnosti veliko večje izpuste in so bolj obremenjujoča za okolje. Posledično bi bilo bolj
smotrno, da se merila oblikujejo na način, da se točkujejo tudi ta vozila. Glede na navedeno naročnika
naprošamo za preučitev navedene okoliščine in po potrebi spremembo razpisne dokumentacije.

Odgovor DARS: Vprašanje ekološkega točkovanja vozil pod tč. 4 je nosilec javnega poziva obravnaval
že pri pripravi dokumentacije in se po temeljiti analizi namena in pogojev javnega poziva odločil, da
teh vozil pod točko 4. ekološko ne bo točkoval, te svoje odločitve pa naročnik ne bo spreminjal.
5.
Vezano na javni razpis za izbiro izvajalca odvoza vozil z naslovom "Javni poziv zainteresiranim
ponudnikov storitve odstranjevanja ovir iz AC in HC, pomoči na cesti in dela z avtodvigali", želimo danes
podati umik dveh ponudb danih s strani podjetja XX.
Ali je umik sploh možen in na kakšen način?
Odgovor DARS : Glede umika je tako, da ponudnik seveda sme spremeniti ali dopolniti svojo ponudbo
po predložitvi ponudbe, pod pogojem, da je poslal na DARS spremembo ali dopolnitev ponudbe pred
skrajnim rokom za predložitev ponudb.
S spremembo ali dopolnitvijo ponudbe mora ponudnik dopolniti oziroma spremeniti in nadomestiti že
predloženi del ponudbe z novim. Novo ponudbo se mora zato primerno označiti s »SPREMEMBA«
ali »DOPOLNITEV«. Iz dopolnitve oz. spremembe mora biti jasno razvidno na katero ponudbo se
sprememba ali dopolnitev nanaša.
V kolikor bi radi podali čisto novo ponudbo, z vsemi novimi dokazili, pošljite novo ponudbo z vsemi
novimi dokazili in pa priložite izjavo, da umikate prvotno ponudbo v celoti in da se za posamezen sklop
šteje samo ta ponudba. V tem primeru ne bomo upoštevali prvotne ponudbe in dokazil. Sprememba
in pa umik ponudb ima za posledico, da umaknjena oz spremenjena ponudba izgubi vrstni red prispelih
ponudb.
6.
Lepo vas prosim za informacijo oz tolmačenje pogoja v javnem pozivu in sicer pod točko 6.1. b) kjer se
zahteva, da ima ponudnik v obdobju dveh let, vsaj eno vozilo za odstranjevanje vozil 3,5 t, eno za vozila
7,5 t in eno za vozila 44 t skupne mase.
Predvsem nas zanima ali je lahko slednji pogoj izpolnjen skupaj z našim pogodbenim partnerjem oz se
zahteva, da moramo mi kot ponudnik imeti takšna vozila. Ali se upošteva tudi dejstvo, da že več kot
dve leti izvajamo odstranjevanje tovornih vozil (trenutno veljavna pogodba oz tudi pred tem) preko
naših pogodbenih partnerjev.

STRAN

2 OD 4

Odgovor DARS: Javni poziv smo v družbi DARS d.d. pripravili na način, da se nanj lahko prijavijo tako
neposredni ponudniki storitve (torej avtovlečne službe same) kot posredni ponudniki teh storitev, ki
organizirajo storitev vleke/asistence ter imajo z avtovlekami sklenjene le pogodbe o sodelovanju.
Ker zakon o cestah v 5a členu za ponudnika določa pogoj lastništva določenih vozil za obdobje dveh
let, morate kot posredni izvajalec storitve (v smislu,da nimate lastnih vozil) s ponudbo izkazati, da vaši
pogodbeni partnerji s katerimi konkurirate v posameznem sklopu izpolnjujejo ta pogoj.

7.
Ali je kot dokazovanje za opravljanje dejavnosti, dovolj tovorno vozilo, ki ima skupno maso (NDM)
7.490 kg ali mora presegati 7.500kg? Če ne, ali je to lahko vozili pogodbenega partnerja?
Ali mora biti omenjeno dokazovanje v obdobju zadnjih dveh let ali lahko omenjeno dokazujemo v vsem
obdobju opravljanja dejavnosti?
Kot dokazilo pri opravljanju dejavnosti z vozilom namenjenem odstranjevanju vozil 44.000 kg skupne
mase, od proizvajalca potrebujemo podatek - vlečna sila?
Odgovor DARS:
V tehničnih specifikacijah točka 6.1. odstavek »b«, so navedeni pogoji za sodelovanje, ki so določeni z
zakonom. Opremljenost vozila s katerimi dokazujete usposobljenost morajo omogočati prevoz in
reševanje vozil spodaj navedenih skupnih dovoljenih mas. Usposobljenost oz opremljenost lahko
dokazujete tudi z opremo pogodbenih partnerjev.
b) je imel v obdobju dveh let, ko je opravljal dejavnost odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih
vozil na javnih cestah, najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil 3.500 kg skupne mase,
najmanj eno vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil 7.500 kg skupne mase, in najmanj eno vozilo,
namenjeno odstranjevanju vozil 44.000 kg skupne mase,
Ponudnik oziroma izvajalec mora dokazovati usposobljenost za minimalno dve leti.
Dokazila za izkazovanje ustreznosti vozil v točki 6.1 odstavek »b« so :
-

kopije prometnih dovoljenj in homologacij za vsa zahtevana vozila za obdobje dveh let,
za vozilo namenjeno odstranjevanju vozil 44.000 kg skupne mase pa dodatno dokazilo
proizvajalca o ustreznosti vozila.

8.
V točki 6. javnega poziva zahtevate določena dokazila za ustreznost pogojem in nas zanima ali moramo
to dokazati samo enkrat ali za vse sklope?
Odgovor DARS: Splošna dokazila iz 6.1 točke javnega poziva bomo upoštevali za vse sklope za katero
oddajate ponudbo, dokazila iz točke 6.2., ki se nanašajo na vozila (število, tehnične karakteristike) pa
morajo biti predložena za vsak teritorialni sklop posebej.
9.
Ali se ocenjuje / gleda točke za euro normo samo za minimalno zahtevano opremljenost ali za vsa
vozila, če jih navedemo 50 na sklop?
Odgovor DARS: Točkovalo se bo le vozila, ki so kot minimalno zahtevana za posamezen sklop.

STRAN

3 OD 4

10.
V javnem pozivu moramo zadostiti minimalnim tehničnim pogojem, glede števila vozil. Ali bo naknadno
mogoče vključiti še ostale izvajalce za osebni program, zato da bomo zagotovili ustrezno odzivnost oz
če bo možno naknadno vložiti spisek dodatnih izvajalcev osebnega programa, po tistem ko/če bomo
izbrani?
Odgovor DARS: 19. Člen pogodbe določa, da so kakršnekoli spremembe ali dopolnitve možne le, v
kolikor so sklenjene v pisni obliki in podpisane s strani zakonitih zastopnikov obeh pogodbenih strank.
Glede na to, da je priloga k pogodbi tudi seznam vozil izvajalca z registrskimi številkami ter Seznam
pogodbenih partnerjev izvajalca ter njihovih vozil z registrskimi številkami. (glej 24. člen pogodbe), bo
naknadno (v času trajanja pogodbe) možno spreminjati pogodbene izvajalce-partnerje, ki pa bodo
seveda morali izpolnjevati zakonske pogoje in pa pogoje, ki smo jih zahtevali v javnem pozivu.

11.
Vezano na dne 03.08.2018 objavljen javni razpis za izbiro izvajalca odvoza vozil z naslovom »Javni poziv
zainteresiranim ponudnikov storitve odstranjevanja ovir iz avtocest (AC) in hitrih cest (HC), pomoči na
cesti in dela z avtodvigali« vas vezano na nominacijo vozila nad 7,5t prosimo za pojasnilo ali bo naročnik
kot ustrezno štel tovorno vozilo - vlačilec, ki sicer nima zahtevane nosilnosti ima pa pripeto prikolico,
ki ima zahtevano nosilnost in je klasificirana za prevoz poškodovanih vozil?
Odgovor DARS: DARS bo kot ustrezno vozilo štel tudi vozilo s prikolico, pri katerem klasifikacijo za
prevoz vozil in kriterije nosilnosti izpolnjuje prikolica.

STRAN

4 OD 4

