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Zavrč, 16. 10. 2017
VPRAŠANJA IN ODGOVORI –II. DEL
za
» JAVNI RAZPIS«
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale, Cirkulane in Videm
13. Vprašanje:
• V navodilih za izdelavo prijave v 7. točki 8. člena med tehničnimi pogoji zahtevate, da
ima prijavitelj sklenjeno koncesijsko pogodbo za najmanj 8000 prebivalcev. Zanima
nas ali je dopustno, da je prijavitelj v zadnjih 3 letih izvajal ali izvaja GJS odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v najmanj 1 občini, katere velikost je vsaj 8000
prebivalcev, na podlagi občinskega odloka in ne koncesijske pogodbe? Smatramo, da
gre v tem primeru za enako izvajanje GJS. Prosimo za spremembo pogoja, ki bo
upoštevana tudi na obrazcu OBR I-/7
Odgovor: Če prijavitelj izvaja javno službo kot javno podjetje se šteje enako kot bi imel
podeljeno koncesijo. V obrazec vpišite le da izvajate javno službo kot javno podjetje.
14. Vprašanje:
•

Ali morajo biti, navajam iz razpisa, spodaj navedeni kadri redno zaposleni pri
izvajalcu predmetne GJS ?
• UNIV. DIPL. ING. tehnične smeri ali II, bolonjska stopnja (1 oseba), ki je vpisan
v imenik pri IZS.
• UNIVERZITETNO IZOBRAŽEN KADER Z OPRAVLJENIM IZPITOM ZUP ali
ustrezna izobrazba po bolonjskem študiju (po Zakonu o upravnem postopku)
• UNIVRZITETNI DIPLOMIRAN EKONOMIST ali ustrezna izobrazba po
bolonjskem študiju
•

ELEKTRIKAR ENERGETIK, ELEKTROMONTER, ELEKTRONIK (1 oseba)

•

VOZNIKI, STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, VOZNIKI SPECIALNIH VOZIL

(1 osebe)
Odgovor: v rednem delovnem razmerju morajo biti vsi navedeni, razen geodeta.
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15. Vprašanje:
• Ali mora biti zahtevana oprema v lastni izvajalca GJS ?
Opis mehanizacije
Specialno vozilo za črpanje greznične gošče in blata ter čiščenje kanalizacije
(Kanaljet)
Kamion s prekucnikom
Osebno ali kombinirano vozilo za izvajanje intervencij
Stroj za izkopavanje in nakladanje zemeljskega materiala (bager)
Vibro nabijalo (žaba)
Vibracijska plošča
Valjar z lastnim pogonom
Bencinsko ali električno kladivo z agregatom
Odgovor: glede tehničnih sredstev ni določeno, da bi jih morali imeti v lasti. Dokazati je
potrebno, da z njimi razpolagate tudi na drugih osnovah(najemna pogodba, skupna ponudba,
leasing in podobno).

