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Datum: 8. 10. 2018 
 
 
 
ZADEVA: POJASNILO ŠT. 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ŽALE-30/18 – 
Nadstrešek nad mrliškimi vežicami 
 
1. Dne 8. 10. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo 

vsebino: 
»Spoštovani, 
v razpisnih pogojih je navedeno zavarovanje v garancijski dobi za čas deset let. 
Zavarovalnica daje zavarovanje zgolj za pet let. 
Zanima nas, kakšna vrsta zavarovanja še lahko pride v poštev (izvršnica, menica)?« 
 
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika: 
Naročnik spreminja besedilo v točki 2.2.2 »Garancijska doba« objavljene razpisne dokumentacije, ki se 
na novo glasi: 
»Zahtevana garancijska doba za vsa opravljena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost 
izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je najmanj 2 (dve) leti po končanju vseh del, ki se vrši s 
podpisom primopredajnega zapisnika o predaji tehnične dokumentacije in končanju vseh pogodbenih 
obveznosti s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, razen za konstrukcije (AB 
in jeklene), hidroizolacije, strehe in kanalizacijo, kjer je zahtevana garancijska doba najmanj 5 (pet) 
let po končanju vseh del, ki se vrši s podpisom primopredajnega zapisnika o predaji tehnične 
dokumentacije in končanju vseh pogodbenih obveznosti s strani obeh pogodbenih strank oziroma 
njunih predstavnikov.« 
 
Naročnik spreminja besedilo v prvem odstavku 19. člena osnutka pogodbe, ki se na novo glasi: 
»Garancijska doba za vsa opravljena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, 
opremo in vgrajeni material) je najmanj 2 (dve) leti po končanju vseh del, ki se vrši s podpisom 
primopredajnega zapisnika o predaji tehnične dokumentacije in končanju vseh pogodbenih obveznosti 
s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, razen za konstrukcije (AB in jeklene), 
hidroizolacije, strehe in kanalizacijo, kjer je garancijska doba najmanj 5 (pet) let po končanju vseh del, 
ki se vrši s podpisom primopredajnega zapisnika o predaji tehnične dokumentacije in končanju vseh 
pogodbenih obveznosti s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.« 

 
To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Pojasnilo je bilo dne, 8. 10. 2018 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil. 
 
Lepo pozdravljeni! 
                                                                        JAVNI HOLDING Ljubljana 

Sektor za javna naročila 


