DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 2
k razpisni dokumentaciji:

Redno in intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase
na cestah v upravljanju DARS d.d.
(int. ev. št. 000010/2019)

Ljubljana, februar 2019

V skladu z določili razpisne dokumentacije in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in
14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) vam posredujemo pojasnilo številka 2 za javno naročilo »Redno in
intervencijsko vzdrževanje naprav za odvodnjavanje z objektov in trase na cestah v upravljanju DARS
d.d.« (int. ev. št. 000010/2019).

Pojasnilo številka 2:

Vprašanje št. 1:
Spoštovani.
Ta razpis je ponovljen in sicer iz razloga, ker je bila najvišja dovoljena vrednost v prvem postopku
prenizka.
V ponovljenem postopku je najvišja dopustna vrednost ponudbe višja, vendar so tudi količine višje.
Glede na izredno razdrobljenost del ter vrsto del, ko je npr. potrebno pri zamenjavi enega dela odvodnje
(npr. kolena) uporabiti dvižno košaro, kar bistveno podraži izvedbo del, ugotavljamo, da je najvišja
vrednost ponudb še vedno bistveno prenizka.
V primeru parcialnih zamenjav in popravil odvodnje na premostitvenih objektih in izvedbe gradbenih del
npr. popravila samo enega jaška ob viaduktu, morate najvišjo vrednost ponudb dvigniti za 40 %.
V nasprotnem primeru morate pričakovati ponudbe, ki bodo ponovno presegale najvišjo dopustno
vrednost ponudb.
Odgovor št. 1:
Pretežni del razpisanih del se nanaša na redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, ki se izvajajo po
predhodno dogovorjenem in z izvajalcem usklajenem planu na način, da se dela izvajajo po posameznih
vrstah del na vnaprej določenem AC odseku in zaporednih premostitvenih objektih na trasi tako, da je za
izvedbo vseh del potrebna celodnevna ali večdnevna prisotnost Izvajalca. Intervencijska vzdrževalna dela
so samo tista dela, ki zaradi zapore prometnega pasu terjajo takojšnjo odpravo pomanjkljivosti zaradi
zagotovitve prometne varnosti in prevoznosti (npr. zlomljen okvir in pokrov jaška v kolesnici voznega
pasu) – v praksi se izkazuje, da je tovrstnih del, ki terjajo 24 urno odzivnost in parcialen ukrep manj kot
2%. Glede na navedeno naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

