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m prejemnik
kom povabila za predloožitev ponud
db
Vsem
V naadaljevanju vam
v
posreduujemo vprašaanja, ki smo jih prejeli glede
g
povabilla za predložžitev ponudbb za
varovvanje za potrrebe Mestne občine Ljubbljana in odgo
ovore ter poppravek povabbila k oddajii ponudb.
I.

Vprašanja in odgovori
v
1. vprašanje:
Na strani
s
4 razpiisne dokumeentacije je v poglavju »5
5.9. Zavarovanje pred oddgovornostjo
o« navedeno,, da
bo moral
m
izvajaalec najkasneje v 15 dnneh od skleenitve pogoddbe naročnikku izročiti kopijo
k
veljavvne
zavaarovalne poliice, s katero bo imel v skladu z veljavnimi predppisi za čas trrajanja te po
ogodbe in šee 60
meseecev po poteeku njene veljavnosti,
v
z
zavarovano
svojo
s
odgovvornost za škkodo, ki bi utegnila nasstati
naročniku in tretj
tjim osebam v zvezi z oppravljanjem njegove
n
dejaavnosti. Pravv tako je v 21
1. Členu vzoorca
pogoodbe navedenno naslednje: glej 21. čleen pogodbe.
V skkladu s 17. čllenom in 37.. členom Zakkona o zaseb
bnem varovannju (Ur. l. RS št. 126/200
03 in 102/20007,
v naadaljevanju ZZasV) im
mamo sklenjjeno kolekttivno zavaroovanje odgoovornosti zaa škodo preeko
strokkovnega zdruuženja Zbornnica za razvooj slovenskeg
ga zasebnegaa varovanja, kki ga, tako kot
k večina druužb
za vaarovanje, skllenemo vsakko leto posebbej za nasled
dnje leto. Ker je zavarovanje odgovo
ornosti za škoodo
pogooj za pridobbitev licence za izvajanjje katerihkolli storitev zasebnega vaarovanja in pogoj za saamo
izvajjanje storitevv zasebnega varovanja, nas zanima, ali je ta poogodba za zaavarovanje odgovornosti
o
i za
škoddo v skladu s 37. členom
m ZZasV usttrezno zavarrovanje odgoovornosti za škodo v skladu z razpisno
dokuumentacijo? Predvidevam
mo namreč, da zavarovaalnica ne boo hotela possebej za ta razpis
r
pripraaviti
pogoodbe o zavarovanju in zavvarovalne poolice, ki bi veeljala naslednnjih 8 let.
Odgovor:
Sporročamo vam
m, da naročnniku ni znana vsebina zaavarovalnegaa programa za kolektivno zavarovaanje
odgoovornosti za škodo, ki gaa imate - kot navajate - sk
klenjenega prreko strokovvnega združeenja Zbornicee za
razvoj slovenskeega zasebneega varovanjja in zaradii tega naroččnik ne more podati izzjave, da jee to
zavaarovanje skleenjeno v skladu z določilii predmetne razpisne
r
dokkumentacije.
Zavaarovanje bo sprejeto
s
kot ustrezno,
u
v kolikor
k
bo izp
polnjevalo zaahtevane poggoje.
Za obveznost zahtevanega
z
a zavarovanj
nja lahko izzbrani ponuudnik, predlloži ustrezn
no zavarovaalno
dokuumentacijo za
z celotno zavvarovalno obbdobje, ki je navedeno v predmetni raazpisni doku
umentaciji alii za
vsakko zavarovallno oziroma koledarsko leto posebej in to vsaakič najkasnneje 15 (petn
najst) dni pred
p
potekkom veljavnnosti prejšnje.

2. vprašanje:
v
Rok za oddajo ponudb
p
je 11. 3. 2011 do
d 9.00 ure.. V razpisnoo dokumentaaciji nismo zasledili,
z
ali bo
odpiiranje ponudbb javno ali ne
n in kako bodo
b
kandidaati nato pozvvani na pogaajanja. Ali bo
odo kandidati o
tem obveščeni naaknadno.
Odgovor:
Odpiranje ponuddb ne bo javvno. Kandidaati bodo pisn
no povabljenni na pogajannja. V povab
bilu bo navedden
term
min pogajanj, protokol poggajanj, prilogga pa bo zapisnik o odpirranju ponudbb.

