Odgovori na vprašanja potencialnih prijaviteljev na Javni razpis za sklenitev
dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov
v lasti republike Slovenije v letu 2020

Vprašanje št. 1:
Pozdravljeni
V razpisni dokumentaciji sem zasledila, da mora podjetje priložiti izpolnjen obrazec Vprašalnik za
statistično raziskovanje IND/L.
Poročanje na statistični urad sedaj poteka elektronsko, tako da kopije vprašalnika nimamo. Vse kar
lahko je, da na strani statističnega urada izpišemo izpis, ki je zelo nečitljiv.(prilagam nekaj strani)
Prosim, da mi sporočite ali bo tak izpis v redu.
Lep pozdrav

Odgovor :
Kot dokazilo zadostuje izpis vašega oddanega poročila.

Vprašanje št. 2:
Spoštovani,
objavljen imate razpis za prodajo GLS na podlagi dolgoročnih pogodb. Ali prav razumem razpis, da
predelovalci drv za kurjavo ne moremo kandidirati?
Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

Odgovor :
Predelovalci drv se lahko prijavijo na razpis za prodajo GLS po dolgoročnih pogodbah v kolikor
predelujejo goli v drva za kurjavo, podjetje pa je že v letu 2019 imelo ustrezno registracijo svoje
dejavnosti skladno z SKD (16.100). Poleg navedenega je potrebno v Obrazec št. 3c vpisati lokacijo
obrata za predelavo in priložiti ustrezen izpis iz Registra osnovnih sredstev na dan 31.12.2019, oziroma
predložiti ustrezno dokazilo za dokazovanje osnovnih sredstvih skladno z alinejo c., 2 točke razpisne
dokumentacije.

Vprašanje št. 3:
Pozdravljeni,
je mogoče prejeti dokumentacijo v WORD formatu, da bi bilo lažje izpolnjevanje dokumentov.

Hvala,

Odgovor :
Na naši spletni strani smo že objavili obrazce v PDF formatu (datoteka Prijavni obrazci za vnos), polja
namenjena vašemu vnosu so odklenjena tako, da lahko vse zahtevane obrazce izpolnite računalniško.

Vprašanje št. 4:
Pozdravljen ,
Izpolnjujem vlogo za dolgoročne pogodbe. Kaj je mišljeno pod točko 10. Ni mi jasno. Mi lahko
odgovorite?

Odgovor:
Pooblastilo navedeno pod točko 10. v Seznamu prilog ponudnika je potrebno priložiti v primeru, ko
ponudbene obrazce podpiše oseba, katera ni zakoniti zastopnik podjetja. V kolikor torej obrazce
podpiše eden izmed zakonitih zastopnikov podjetja, pooblastilo seveda ni potrebno.

Vprašanje št. 5:
Pozdravljeni.
Ravnokar pripravljam vse potrebne dokumente za javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih
pogodb za prodajo GLS. Imam vprašanje glede točke 2. b) pri tretji in četrti alineji, in sicer, ali za tretjo
alinejo zadostujeta podpisana obrazca št. 5 (pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za
fizične osebe) in št. 6 (pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe) ter pri
četrti alineji, ali zadostuje podpisan obrazec št. 4 (izjava), kjer je pod točko 4. jamčimo, da podjetje ni
insolventno.
Prosim za čimprejšnje pojasnilo.

Odgovor :
Zadostuje, da priložite obrazce kot jih navajate. Obrazec št. 5 morajo izpolniti vsi zakoniti zastopniki
podjetja.

Vprašanje št. 6:
Pozdravljeni,
Prvič se prijavljamo na javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov iz gozdov v lasti RS v letu 2020 in potrebujem nekaj pomoči in sicer:

1. Sporazum o skupnih ukrepih - ali ga moramo žigosati in podpisati, kar na zadnji strani ni navedeno.
Priloge Pristopna izjava vsakokratnega kupca GLS po sklenjenih prodajnih pogodbah manjka pri
dokumentaciji.
2. Podatki o ponudniku pod točko 6. delovodja, kaj vpišem, glede na to, da bodo verjetno različni
izvajalci prevoza GLS.
3. Obrazec 3c: kaj vpišem pod Sklop GLS
5. Vzorec dolgoročne pogodbe: ali moramo karkoli izpolniti oz. ali jo samo podpišemo.
Prosim in hvala za pomoč oz. odgovore.
Odgovor :
1.Sporazum o skupnih ukrepih in vzorec pogodbe o prodaji GLS sta del razpisne dokumentacije, in ju
ni potrebno prilagati potrjenih z vaše strani kot prilogo vaše ponudbe. Pristopna izjava kot priloga
Sporazuma o skupnih ukrepih bo vsem ponudnikom, ki bodo izbrani s Sklepom o izbiri predložena v
podpis skupaj s pogodbo o prodaji GLS.
2.Pod točko 6 navedete enega ali tudi več delovodij.
3. Sklopi GLS, oziroma nazivi so navedeni v obrazcih 3a in 3.b, npr.:
•
•
•
•
•

Hlodi smreke in jelke,
Hlodi ostalih iglavcev,
Drogovi iglavcev,
Brusni les,
Hlodi hrasta i.t.d

5.Vzorec pogodbe o prodaji GLS je priloga razpisne dokumentacije in ga ni potrebno prilagati.

Vprašanje št. 7:
Pozdravljeni!
Imamo nekaj težav z izpolnjevanjem naše prve dolgoročne pogodbe podjetja Izdelovanje lesene
embalaže Jakob Kromar s.p. Če grem kar po vrsti pogodbe, obrazec 1 ni nekih težav vpišemo vse
podatke podjetja, oskrbnika in ostalo, če se ne motim. Naprej pri obrazcu 2 me zanima če vpišem
predelane hlode iglavcev npr. 1500m3 drugo črtam ali samo pustim prazno in pri obrazcu 3a in 3b
enako.
Pri obrazcu 3c, me zanima če napišem podatke lokacije predelovalne enote kjer predelujemo les,
parcelno številko ter naslov lokacije? Ter zanima me še če moram še dodatno kaj poslati ker je to naša
prva pogodba z sidg.
Hvala za odgovor ter lep pozdrav

Odgovor :
V obrazcu št. 2 vpišete podatke samo za tiste skupine, ki ste jih predelovali, ostalo pustite prazno (v
vašem primeru hlodovina iglavcev). Enako velja za izpolnjevanje pri obrazcu 3a in 3b. Na obrazcu 3c
vpišete podatke o lokaciji vašega predelovalnega obrata, ter nazivu sklopa GLS (hlodi smreke in jelke,
ipd.), ki jih na lokaciji predelujete.
Vsi zahtevani obrazci in priloge, ki bodo predmet vaše ponudbe so navedeni v objavljeni prilogi Seznam
prilog ponudnika.

Vprašanje št. 8:
Pozdravljeni,
Za podjetje XY., izpolnjujem dokumentacijo s katero se prijavljajo na Javni razpis za sklenitev
dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo gozdnih lesenih sortimentov iz gozdov v lasti Republike
Slovenije v letu 2020. V navedenem razpisu so pod točko »12. PRILOGE«, navedene priloge (slika 1).
Slika 1

Glede na seznam, spadajo v to tudi vse priloge, ki so navedene v dokumentu »Seznam prilog
ponudnika« (slika 2).

Slika 2

Zdaj pa me zanima, glede na to, da se nekateri obrazci ponavljajo, po katerem seznamu se naj prilagajo
obrazci?
Pod točko 2.Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu me zanima na kateri presečni datum
izpišemo Statistične in knjigovodske bilančne podatke in dokumente iz katerih je razviden obseg
proizvodnje, isto pa me zanima za register osnovnih sredstev.
Za odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.

Odgovor :
1. Podpisani in izpolnjeni obrazci se priložijo kot je navedeno v obrazcu SEZNAM PRILOG
PONUDNIKA.
2. Zahtevani podatki iz točke 2 se morajo nanašati na referenčno leto 2019, prav tako morajo tudi
podatki iz registra osnovnih sredstev biti izpisani na dan 31.12.2019.
3. Obseg proizvodnje v referenčnem letu 2019 lahko dokazujete ali z izpisom oddanega
poročanja Statističnemu uradu RS (IND/L 2019), ali z izpisom iz vašega materialnega

knjigovodstva oziroma drugim poročilom iz katerega bo razvidna nabava surovine v m3 in
ustrezna predelava v m3, kos oziroma v drugi merski enoti.

Vprašanje št. 9:
Pozdravljeni,
Imamo nekaj vprašanj glede Razpisa za sklenitev dolgoročnih pogodb:
•
•

Ali pod količine GLS vpišemo enoletne količine ali dvoletne?
Ali potrebujemo dokazilo o neizrečeni globi zaradi delavno pravne zakonodaja ali zadostujejo
podpisane izjave: (obrazec 5, obrazec 6)?
Bo zadostovalo, da seznamu 8. obrazcev ponudbe priložimo, kot dokazilo:
• Obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije
• Knjigovodski izpis obsega proizvodnje hlodovine 2019
• Bonitetno oceno -S.BON-1/P
• (11.) Oddan vprašalnik industrijske proizvodnje IND/L 2019
• (12.) Izpis osnovnih sredstev podjetja
Za vaš odgovor se že v naprej zahvaljujemo.
Hvala in lep pozdrav,

Odgovor :
V obrazec št. 3. a in 3. b vpišite letne količine,
Zadostuje vaša podpisana izjava na obrazcu št. 4,
Obvestila o vpisu v poslovni register ne potrebujemo,
Knjigovodski izpis, ki izkazuje obseg vaše proizvodnje za leto 2019 ni potreben, v kolikor boste
predložili izpis statističnega poročanja za leto 2019 IND/L 2019,
5. Bonitetna ocena podjetja ni zahtevana v razpisni dokumentaciji, zato dokazil, ki izkazujejo
navedeno ni potrebno prilagati,
6. Vprašalnik industrijske proizvodnje priložite, če ste zavezanec za poročanje (priloga 11),
7. Predložite Izpis iz registra osnovnih sredstev na dan 31.12.2019.
1.
2.
3.
4.

Vprašanje št. 10:
Pozdravljeni, v zvezi z razpisom z dolgoročnimi pogodbami imam vprašanje, ali se da te obrazce dobiti
tudi v Wordu, saj mi pdf ne dovoljuje vpisovanja v Wordu, ampak bi morala ročno vpisati?

Odgovor :
Na naši spletni strani smo že objavili obrazce v PDF formatu (datoteka Prijavni obrazci za vnos), polja
namenjena vašemu vnosu pa so odklenjena tako, da lahko vse zahtevane obrazce izpolnite
računalniško.

Vprašanje št. 11:
Pozdravljeni,
Vljudno vas prosim za odgovore na zastavljena vprašanja.
Izrecno me zanima 3.alineja. pridobitev potrdila, da podjetje zadnji 2 leti ni bilo pravnomočno izrečena
globa zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje
Ali je potrebno pridobiti potrdilo in kje in ali je dovolj podpisana izjava (obrazec št.3)

Odgovor :
Zadostuje podpisana izjava na obrazcu številka 4.

Vprašanje št. 12:
Spoštovani.
Vezano na vaš razpis, objavljen na spletni strani, nas zanima naslednje:
V 3.1 členu javnega razpisa Splošni pogoji imate v C) odstavku, vezanim na obrazec številka 4 v 7.
odstavku določeno: Da nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije in do SiDG na dan oddaje
ponudbe.
V zvezi s tem me zanima sledeče: kaj natančneje pomeni neporavnana obveznost – so to vse
obveznosti ali samo zapadle?
Hvala za vaš odgovor.
Lep dan.

Odgovor:
Na dan, ko sprejmemo ponudbo ponudnika, ponudnik do družbe SiDG d.o.o. in do Republike Slovenije
ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti.

Vprašanje št. 13:
Pozdravljeni,
V zvezi z razpisno dokumentacijo imam sledeča vprašanja glede predložitve dokazil, in sicer:
1.) Dokazilo, da kupec ni insolventen ali v insolventnem postopku – ali bo dovolj, če predložimo
bonitetno oceno S.BON-1/P?
2.) Dokazilo, da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih
dveh letih ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje – Ali

bo dovolj, da podpišemo pooblastilo za PO ter pooblastilo za FO za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence?
Odgovor:
Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja, da kupec ni insolventen oziroma v insolventnem postopku, ter
da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih ni bila
pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje zadostuje podpisana izjava na
obrazcu št. 4.
Pooblastilo na obrazcu št. 5 izpolnijo vsi zakoniti zastopniki podjetja, obrazec št. 6 se izpolni za pravno
osebo.

Vprašanje št. 14:
Pozdravljeni,
Ali moramo na razpis poslati original notarsko overjeno pogodbo o najemu stroja ali vam lahko
pošljemo kopijo?
Hvala in LP

Odgovor:
V skladu z alinejo 2.c točko razpisne dokumentacije je potrebno v primeru dokazovanja osnovnih
sredstev na podlagi dolgoročnega najema v ponudbeni dokumentaciji predložiti kopijo notarsko
overjene pogodbe o dolgoročnem najemu.

Vprašanje št. 15:
Pozdravljeni,
Imam vprašanja glede 2.(b) sklopa iz javnega razpisa za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za gls
2020
Prosim za obrazložitev dokazil po posamezni "lineji" iz točke (b) pozicije 2 . UPRAVIČENCI ZA
KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Katere listine je potrebno predložiti za posamezno "linejo" in kje se pridobijo.
Hvala in lep pozdrav

Odgovor:
V okviru točke 2. b priložite:
-

Dokazilo, da izpolnjujete pogoj glede ustrezne registracije dejavnosti po SKD (kopija Akta o
ustanovitvi, izpis iz Ajpes-a,..),
Obseg proizvodnje v referenčnem letu 2019 lahko dokazujete ali z izpisom oddanega
poročanja Statističnemu uradu RS (IND/L 2019), ali z izpisom iz vašega materialnega

-

knjigovodstva oziroma drugim poročilom iz katerega bo razvidna nabava surovine v m3 in
ustrezna predelava v m3, kos oziroma v drugi merski enoti,
Podpisano izjavo (obrazec št. 4).

Vprašanje št. 16:
Pozdravljeni,
Mene zanima glede te pogodbe s SIDG. Mi smo jo z vami podpisali v letu 2018, od takrat pa se vsako
leto naredi samo aneks. Trenutno nam ta aneks o sodelovanju velja do konec decembra 2020. Ali to
pomeni, da moramo ponovno izpolniti vse vloge (ki jih najdemo na linku, ki ste ga spodaj poslali) in
podpisati novo pogodbo, ali so bo kot že do sedaj naredil samo nov aneks za leto 2021?
Hvala za povratno informacijo in lp,

Odgovor:
Dolgoročne pogodbe sklenjene v letu 2018 veljajo do 01.03.2021. Za sklenitev nove dolgoročne
pogodbe po Javnem razpisu za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo GLS iz gozdov v lasti
Republike Slovenije v letu 2020 morate oddati novo vlogo v skladu z objavljeno razpisno
dokumentacijo.

Vprašanje št. 17:
Spoštovani,
pripravljam ponudbo za sklenitev dolgoročne pogodbe za nakup GLS in me zanima naslednje:
Točka 2b
Točka 2: ali zadostuje bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
Točka 3: da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih ni
bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje ( to je napisano že v izjavi
ali je potrebno še kakšno dodatno potrdilo in kje ga lahko pridobim?)

Odgovor:
V okviru točke 2. b priložite:
Dokazilo, da izpolnjujete pogoj glede ustrezne registracije dejavnosti po SKD (kopija Akta o
ustanovitvi, izpis iz Ajpes-a,..),
Obseg proizvodnje v referenčnem letu 2019 lahko dokazujete ali z izpisom oddanega
poročanja Statističnemu uradu RS (IND/L 2019), ali z izpisom iz vašega materialnega knjigovodstva
oziroma drugim poročilom iz katerega bo razvidna nabava surovine v m3 in ustrezna predelava v m3,
kos oziroma v drugi merski enoti,
-

Podpisano izjavo (obrazec št. 4).

Bilance stanja in izkaza poslovnega uspeha ni potrebno prilagati. Da podjetju za obdelavo in predelavo
GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev
delovnopravne zakonodaje dokazujete s podpisom Izjave na Obrazcu 4.

Vprašanje št. 18:
Spoštovani,
Za javni razpis za dolgoročne pogodbe me zanima glede vsebine prijavne dokumentacije:
1.
Poleg vseh prilog, ki so naštete v razpisni dokumentaciji ( od 1 do 9 ) zahteva razpis v točki 2
pod (b) naslednje:
2.

Vpis v poslovni register z eno od dejavnosti iz oddelkov 16, 17, 20.

Sam imam kopijo izpisa iz poslovnega registra iz leta 2005. To dejavnost opravljam že od leta 1991 in
še vedno je aktivna. Ali je to v redu ali mora biti svež izpis iz registra in ga moram priložiti?
3.
Statistične in knjigovodske bilančne podatke in dokumente iz katerih je razviden obseg
proizvodnje in predelave GLS. Statistike po zakonu nisem dolžan voditi, za sidg jo opravim vsako leto
in jo tudi dobite na obrazcu, ki ga zagtevate, drugače pa imam dvostavno knjigovodstvo. Kaj od tega
moram priložiti?
4.
Podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi v zadnjih dveh letih ni bila izrečena
nobena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje. To preverjate po prilogi št 7 ali 8 če se ne
motim. To pomeni da tu nimam kaj storiti.
5.

Kupec ni insolventen ali v insolvenčnem postopku. Kako pa to dokazujem?

Odgovor:
V okviru točke 2. b priložite:
Dokazilo, da izpolnjujete pogoj glede ustrezne registracije dejavnosti po SKD (kopija Akta o
ustanovitvi, izpis iz Ajpes-a,..),
Obseg proizvodnje v referenčnem letu 2019 lahko dokazujete ali z izpisom oddanega
poročanja Statističnemu uradu RS (IND/L 2019), ali z izpisom iz vašega materialnega knjigovodstva
oziroma drugim poročilom iz katerega bo razvidna nabava surovine v m3 in ustrezna predelava v m3,
kos oziroma v drugi merski enoti,
-

Podpisano izjavo (obrazec št. 4).

Vprašanje št. 19:
Pozdravljeni,
Imam nekaj vprašanj glede dokumentacije za prijavo na razpis za sklenitev nove dolgoročne prodajne
pogodbe.

1.
Izpis iz poslovnega registra – Ali moram priložiti original izpis od AJPESA ali je dovolj natisnjeno
iz njihove internetne strani? Ali mora biti izpis S.BON-1?
2.
Statistični vprašalnik IND/L – Vso statistiko oddaja elektronsko v našem imenu računovodski
servis. Ko natisneš ta oddani obrazec, nikjer ne piše, da gre za naše podjetje. Pod oddanimi obrazci je
pa razvidno, da je računovodkinja oddala v našem imenu za statistični vprašalnik IND/L. V prilogi vam
pošiljam izpis, kar računovodkinja dobi iz strani Estat. Ali bo ta izpis dovolj za prijavo na razpis? Drugega
nimamo.
3.

Dokazilo o nekaznovanosti – To je obrazec 5 – pooblastilo?

4.

Dokazilo da kupec ni v insolvenčnem postopku – to je obrazec 4 – izjava?

Odgovor:
1.
2.
3.
4.

Zadostuje izpis iz spletne strani Ajpes, BON obrazca ni potrebno prilagati.
Kot dokazilo zadostuje izpis vašega oddanega poročila.
Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 5 se priloži za vse zakonite zastopnike podjetja.
Zadostuje podpisan obrazec št. 4 Izjava.

Vprašanje št. 20:
Pozdravljeni
Med izpolnjevanjem razpisnih obrazcev, se nam pojavlja vprašanje oz. dilema.
Ali se v obrazcu 3a vpisuje željena letna količina ali željena dvoletna količina, glede na to, da se bo
pogodba sklepala za 2 leti?
V razpisu namreč piše, da željena količina ne sme presegati predelane količine v referenčnem letu?
Ali se dokazila iz 2.b točke Javnega razpisa priložijo že sedaj ob prijavi ali šele kasneje pred podpisom
pogodbe?
Hvala za vaš cenjen odgovor.

Odgovor:
V Obrazec št. 3.a vpišite letne količine, količina posameznih sklopov GLS ne sme biti višja od predelave
v letu 2019.
V okviru točke 2. b priložite:
Dokazilo, da izpolnjujete pogoj glede ustrezne registracije dejavnosti po SKD (kopija Akta o
ustanovitvi, izpis iz Ajpes-a,..),
Obseg proizvodnje v referenčnem letu 2019 lahko dokazujete ali z izpisom oddanega
poročanja Statističnemu uradu RS (IND/L 2019), ali z izpisom iz vašega materialnega knjigovodstva
oziroma drugim poročilom iz katerega bo razvidna nabava surovine v m3 in ustrezna predelava v m3,
kos oziroma v drugi merski enoti,

-

Podpisano izjavo (obrazec št. 4).

Vprašanje št. 21:
Pozdravljeni,
prosimo za informacijo kaj od dokumentacije mora biti prevedeno v slovenski jezik, prilagamo
dokumentaciji razpisa Izvadak iz sudskog registra, obavijest o razvrstavanju – statistika, Potvrda
porezne uprave, vlasnički list za objekt pilane.
Ali se ti dokumenti prevajajo na slovenski jezik?

Odgovor:
V skladu z j. alinejo, 3.1 točke in 7. d točko razpisne dokumentacije morajo biti vsa dokazila ponudbene
dokumentacije predložena kot izvirnik z overjenim prevodom v slovenki jezik, izdelan s strani sodnega
tolmača.

Vprašanje št. 22:
Prosimo za informacijo o obrazcih 3a in 3b-potrebe ponudnika po količinah gozdno lesnih sortimentov
in sicer ali je treba vpisati željene dobavljene količine sortimentov na obrazce, za eno leto ali je
potrebno navesti količine za dve leti kot je dolžina pogodbe zmotilo nas je to , ker na obrazcu piše, da
potrebe po količini ne morejo biti višje od predelave v letu 2019 zato mislimo da je potrebno vpisati
letne željene količine ampak nismo sigurni zato prosimo za pojasnilo.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor:
V Obrazec št. 3.a in 3.b vpišite letne količine, količina posameznih sklopov GLS ne sme biti višja od
predelave v letu 2019.

Vprašanje št. 23:
Spoštovani!
Vezano na razpisno dokumentacijo Javnega razpisa za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za
prodajo GLS v letu 2020, prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Kakšne vrste dokazil se zahtevajo, v smislu dokazovanja, da kapacitete podjetja kupca za obdelavo
in predelavo GLS omogočajo porabo vseh količin kupljenih GLS v lastni proizvodnji, v primeru novega
podjetja za obdelavo in predelavo?
2. Na kakšen način oz. s katerimi dokazili kupec dokazuje finančno sposobnost za obdelavo in predelavo
ter plačilo GLS, ki so predmet pogodbe?
Hvala za odgovor,

Odgovor:
Na objavljen razpis za sklenitev nove dolgoročne pogodbe po Javnem razpisu za sklenitev dolgoročnih
prodajnih pogodb za prodajo GLS iz gozdov v lasti Republike Slovenije v letu se v skladu z 2. točko
razpisne dokumentacije lahko prijavi pravna oseba ali podjetnik, ki je že v letu 2019 izvajal lastno
primarno predelavo GLS.
Finančno sposobnost podjetja potrdite s podpisno Izjavo na obrazcu št. 4.

Vprašanje št. 24:
Pozdravljeni,
prosim za pojasnilo glede zahtevanih dokazil in sicer glede tega kje naj pridobimo naslednja dokazila:
- da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih ni bila
pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje,
- da kupec ni insolventen ali v insolvenčnem postopku.
Glede zadnjega dokazila vas sprašujemo al zadošča ot dokazilo S-BON?
Najlepša hvala za pojasnila.

Odgovor:
Zadostuje podpisana Izjava na obrazcu št. 4.

Vprašanje št. 25:
Pozdravljeni,

Imam vprašanje glede obrazca in sicer potrebujem odgovor.
Obrazec 1. 12(Gozdno gospodarsko območje v katerem je mesto predelave)
Obrazec 3c (tabela)
Potem pa na DOLGOROČNI POGODBI……
So tabele ( skupne pogodbene količine po skupinah GLS)
Ali je to potrebno izpolniti?
Glede finančnega zavarovanja ne vem kaj vpisati.
In za koliko časa se pogodba sklepa.
Zanima me pa kako je glede oddaje teh pogodb ali po pošti ( priporočeno.)

Odgovor:
Na obrazcu št. 1 v polje št. 12 (Gozdno gospodarsko območje v katerem je mesto predelave) ponudnik
vpiše ustrezen naziv ene izmed GGO navedenih v okviru tabel iz 1. točke razpisne dokumentacije v
kateri ima svoj obrat predelave.
V obrazec 3. c vpišete podatke o točni lokaciji vašega predelovalnega obrata, ter nazivu sklopa GLS
(hlodi smreke in jelke, ipd.), ki jih na lokaciji predelujete.
Dolgoročna pogodba o prodaji GLS se bo sklenila za obdobje 24 mesecev.
Svojo ponudbo lahko oddate osebno v naši sprejemni pisarni ali pa jo pošljete po pošti, pomembno pa
je, da ponudba prispe najkasneje do 04.12.2020 do 10 ure. Vse prepozno prispele ponudbe bodo
zavrnjene, in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vprašanje št. 26:
Prosimo za odgovor na naša vprašanja v zvezi z razpisom za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za
prodajo gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti RS za leto 2020.
1. pod točko 2.upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu, pod B (dokazila )
- tretja alineja se zahteva dokazilo, da podjetje za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebni
podjetja v zadnjih dveh letih ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev (delovnopravne
zakonodaja). Na razpisu iz leta 2017 smo dobili odgovor, da za to ni potrebno pridobiti dodatnega
potrdila temveč zadostuje izjava NA OBRAZCU 4. ali to velja tudi za ta razpis?
2. Pod točko 6. Zavarovanje plačil
V razpisu imate zapisano možnost zavarovanja plačila z avansnim plačilom. Mi želimo izrecno na ta
način zavarovati plačila. Kje in na kakšen način naj to zapišemo?

Odgovor:
Kot dokazilo zahtevano v tretji alineji 2. b točke zadostuje podpisana izjava na obrazcu št. 4. Način
zavarovanja plačil kupnine in ostalih obveznosti bo z vsakimi posameznim kupcem dogovorjen po izdaji
Sklepa o izbiri in pred sklenitvijo prodajne pogodbe.

Vprašanje št. 27:
Pozdravljeni,
Potreboval bi nekaj nasvetov, kako pravilno izponiti razpis za dolgoročno pogodbo.
-Obrazec 2
Vpisujemo samo količino GLS predelanih v 2019 ali vso hlodovino (hr šume)?
Ali je količna približna, kajti ni še konec leta.

Odgovor:
V obrazec št. 2 vpišite podatke o skupnih predelanih količinah posameznih GLS v letu 2019. Željene
količine, ki jih vpišete v obrazce tabel 3. a in 3. c ne morejo biti višje kot količine, ki jih boste navedli v
obrazcu št. 2.

Vprašanje št. 28:
Pozdravljeni,
Vpis reference/sklica kot je napisan v razpisu (DOL-2020-1 ) ni mogoč saj črke niso dovoljene. Mi lahko
prosim sporočite kakšno referenco naj vpišem za plačilo varščine.

Odgovor:
Kot referenco vpišite 2020-1, v namen plačila pa DOL.

Vprašanje št. 29:
Pozdravljeni,
Pri sklepanju pogodbe bi imel vprašanje v zvezi z izbiro možnosti zavarovanja plačila kot je predlagano
v pogodbi in sicer ali z bančno garancijo oz kot kavcijsko zavarovanje. Zanima me ali se lahko glede
plačevanja s SIDG dogovorimo tako kot smo delali do sedaj in namreč smo vse vaše račune plačevali v
naprej, saj glede nato, da v preteklih letih niso bile količine dobav lesa tako velike, se nam finančno ni
splačalo urejati bančne garancije. Bi avansno plačilo zadostovalo in kako potem to označim v pogodbi?
Potem pa še glede dokazil osnovnih sredstev – ali mora biti register osnovnih sredstev izpisan na
31.12.2019 ali na datum ko oddamo vse te stvari (npr. 30.11.2020),ter ali je potrebno priložiti zraven
vseh prilog tudi izpisek izdanih in prejetih računov?

Odgovor:
Način zavarovanja plačil kupnine in ostalih obveznosti bo z vsakimi posameznim kupcem dogovorjen
po izdaji Sklepa o izbiri in pred sklenitvijo prodajne pogodbe. Register osnovnih sredstev priložite na
dan 31.12.2019.
Obseg proizvodnje v referenčnem letu 2019 lahko dokazujete ali z izpisom oddanega poročanja
Statističnemu uradu RS (IND/L 2019), ali z izpisom iz vašega materialnega knjigovodstva oziroma
drugim poročilom iz katerega bo razvidna nabava surovine v m3 in ustrezna predelava v m3, kos
oziroma v drugi merski enoti.

Vprašanje št. 30:
Pozdravljeni,

pri pripravi prijave na razpis za dolgoročne pogodbe imam nekaj vprašanj:
- v 2. točki b odstavka pod 3. alinejo je navedeno da moramo predložiti dokazilo, da odgovorni osebi ni
bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje. Ali je za to dovolj podpisan
obrazec št. 6 pod prilogami, ali moramo poiskati drugo dokazilo?
Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Odgovor:
Zadostuje podpisana Izjava na obrazcu št. 4.

Vprašanje št. 31:
Spoštovani!
Pregledala sem razpisno dokumentacijo za Javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb za
prodajo GLS iz gozdov v lasti RS v letu 2020, pa imam nekaj vprašanj oz. dilem pri izpolnjevanju:
1.
V 3.2. točki javnega razpisa so navedeni centroidi po posameznih GGO. Zanima me kako oz. po
katerem sistemu sta določeni točki x in y za posamezni centroid, saj iz navedenih podatkov nikakor ne
morem dobiti koordinat v stopinjah ali enoti, da bi določila centroide na zemljevidu.
Opravila sem preračun iz vseh mogočih sistemov določanja koordinat, pa nikakor niso niti blizu.
2.
V 3.2. točki javnega razpisa, odstavku b) je navedeno, da se kupec lahko kvalificira v največ 3
centroide. Žal v prijavnih obrazcih nikjer nisem zasledila kje te centroide lahko navedemo, v obrazcu 1,
pod točko 12. je potrebno navesti GGO v katerem je mesto predelave, seveda pa v tej točki ne moremo
navesti še dveh GGO, ker potem podatki niso resnični.
3.
V 3.2. točki javnega razpisa, odstavku l) je navedeno, da se v pogodbi lahko dogovori klavzula
EXW. Ker imamo lastne kamione, bi seveda želeli sami izvajati prevoze, pa me zanima kdaj oz. kako se
dogovori glede izvajalca prevozov (brala sem da z dodatkom k pogodbi, vendar je potem sklenitev
pogodbe in nato še sklenitev aneksa?). Zanima me torej kako izrazimo željo, da sploh pripravite aneks
oz. dodatek k pogodbi?
Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.

Odgovor:
1. V razpisni dokumentaciji so objavljene koordinate centroida posameznega
gozdnogospodarskega v prejšnjem državnem koordinacijskem sistemu – D48/GK. Koordinate
v starem sistemu smo ohranili zgolj zaradi že pripravljenih programskih rešitev, ki so bile
izdelane pred uveljavitvijo novega državnega sistema. V spodnji preglednici podajamo še
koordinate centroidov v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

GGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

IME_GGO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje
Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana

D48/GK
y
406230
421382
446140
469845
449008
484418
509160
528861
526296
489693
503856
556069
590775
418639

D96/TM
x
106843
136994
123053
101961
64989
58307
64647
91336
121649
134996
153175
148529
169562
54099

E

N
405858
421012
445770
469474
448636
484046
508788
528490
525926
489323
503486
555700
590407
418266

107331
137482
123540
102447
65475
58792
65132
91820
122134
135482
153660
149014
170046
54586

2. Centroidi so določeni kot težišče posameznega gozdno gospodarskega območja. Iz katerega
gozdno gospodarskega območja bo kupec dobival GLS bo določila družba SiDG d.o.o., kriterij
pa je, da je lokacija kupčevega obrata za predelavo od centroida oddaljena manj kot 40 km,
kupec pa se lahko kvalificira v največ tri centroide.
3. Ker družba SiDG d.o.o. šele vzpostavlja sistem lastne logistike, bo izjemoma v začetku izvajanja
nove dolgoročne pogodbe za kupce veljala klavzula EXW, praviloma pa se bo v skladu s
pogodbo in objavljeno razpisno dokumentacijo uporabljala klavzula DAP.
Vprašanje št. 32:
Pozdravljeni,
smo lesno predelovalno podjetje, glede prijave na razpis, imam dve vprašanji:
- ali priložimo tudi potrdilo o plačanih davkih s strani FURSA oz boste to naknadno zahtevali
-glede zavarovanja plačil, me zanima ali moram že sedaj dostaviti bančno garancijo, oz se smatra, da
plačujem avansno...

Odgovor:
Potrdila o plačanih davkih ni potrebno prilagati, zadostuje vaša podpisana izjava na obrazcu št. 4.
Način zavarovanja plačil kupnine in ostalih obveznosti bo z vsakimi posameznim kupcem dogovorjen
po izdaji Sklepa o izbiri in pred sklenitvijo prodajne pogodbe.

Vprašanje št. 33:
smo podjetje iz tujine in nas zanima s katerim dokumentom dokažemo da zastopnik pravne osebe in
pravna oseba nista bili kaznovana in podjetju oz. odgovorni osebi ni bila izrečena globa zaradi kršitve
delovnopravne zakonodaje?

Odgovor:

Ponudnik lahko v svoji ponudbi že priloži ustrezne izjave izdane s strani ustreznega organa v državi, kjer
ima družba, oz. zakoniti zastopnik sedež oz. prebivališče. V nasprotnem primeru bodo lahko ponudniki
zahtevano dokazilo predložili v naknadno določenem roku po roku določenem za oddajo ponudbe.

Vprašanje št. 34:
Spoštovani,
Vezano na razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb, nas zanima:
Ali lahko vpišemo GGO s katerim mejimo točno 40 km ( naš predelovalni obrat – vaš GGO )?
In če dotično GGO vpišemo in se naknadno izkaže, da smo preveč oddaljeni, ali vi izpadlo GGO
nadomestite z drugim?

Odgovor:
Na obrazcu št. 1 v polje št. 12 (Gozdno gospodarsko območje v katerem je mesto predelave) ponudnik
vpiše ustrezen naziv ene izmed GGO navedenih v okviru tabel iz 1. točke razpisne dokumentacije v
kateri ima svoj obrat predelave.
V obrazec 3. c vpišete podatke o točni lokaciji vašega predelovalnega obrata, ter nazivu sklopa GLS
(hlodi smreke in jelke, ipd.), ki jih na lokaciji predelujete. Centroidi so določeni kot težišče posameznega
gozdno gospodarskega območja. Iz katerega gozdno gospodarskega območja bo kupec dobival GLS bo
določila družba SiDG d.o.o., kriterij pa je, da je lokacija kupčevega obrata za predelavo od centroida
oddaljena manj kot 40 km, kupec pa se lahko kvalificira v največ tri centroide.

