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OBVESTILO KANDIDATU  

V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA 

IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA 

OBJEKTIH DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA 

JESENICE 

 

 

 

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 

obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna 

omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, 

prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo 

in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in 

stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v 

javnem sektorju«   



   

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA  
ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTIH DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE 

Stran 2/2 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na 

objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice« 

Številka javnega razpisa: 4300-2/2019 

2. OBVESTILO KANDIDATU 
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, v okviru 

javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih 

Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/2019 z 

dne 02.08.2019, kandidatu podaja odgovore na dopis »Prošnja za podajo pojasnil« z dne 30.04.2020. 

1) Kandidat uporabi osnutek dokumenta iz razpisne dokumentacije za predložitev rešitve. 

2) Kandidat uporabi osnutek dokumenta iz razpisne dokumentacije za predložitev rešitve. 

3) Predlog kandidata je sprejemljiv v kolikor je program izvajanja na lastnih obrazcih 

vsebinsko primerljiv s programom, ki ga je v okviru razpisne dokumentacije podal 

koncedent. 

4) a) V dokumentu »Obvestilo kandidatu« ni navedeno, da mora kandidat predložiti tehnične 

opise predlaganih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti na obrazcih predloženih 

s strani naročnika, temveč je navedeno, da mora kandidat predstaviti ukrepe v sklopih, kot 

so ti navedeni v Projektni nalogi. V predstavitvi naj bo razvidna delitev na obvezne in 

dodatne ukrepe ter morebitno odstopanje od obveznih ukrepov. 

4) b) Predlog je sprejemljiv. 

4) c) Predlog je sprejemljiv. 

4) d) Predlog je sprejemljiv. 

4) e) Predlog je sprejemljiv. 

4) f) Predlog je sprejemljiv. 

5) Predlog je sprejemljiv. 

 

V zvezi z elementi, ki jih predmetni dokument ne ureja se uporabljajo določila predhodnih razpisnih 

dokumentacij, ki so bile kandidatom posredovane v okviru tega javnega razpisa. 


