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Zadeva: Povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje pri 
strokovnem dialogu

Zveza: Oprema regionalne proge št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana in regionalne 
    proge št. 81 Sevnica–Trebnje s signalnovarnostnimi napravami

Spoštovani,

S tem povabilom k strokovnemu dialogu Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), zainteresirane 
gospodarske  subjekte obvešča o  svoji nameri, da bo izvedel v skladu s  64. členom Zakona  o  
javnem  naročanju  (ZJN- 3,   Ur.I.  RS, st  91/15 in 14/18,  v nadaljevanju  ZJN-3),  strokovni 
dialog z namenom   priprave  ustrezne  razpisne  dokumentacije za  javno  naročilo,  katerega  
predmet  je »Oprema regionalne proge št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana in regionalne proge št. 81 
Sevnica–Trebnje s signalnovarnostnimi napravami«. Naročnik se želi prek predmetnega 
strokovnega dialoga seznaniti z vsemi tehničnimi rešitvami, da bo lahko v nadaljevanju izvedel 
postopek javnega naročanja.

1. Namen strokovnega dialoga

ZJN-3 v 64. členu omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z 
gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete ki 
jih bo lahko uporabil pri pripravi razpisne dokumentacije, pod pogojem, da taki nasveti oziroma 
priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela
enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Udeležba ali neudeležba posameznega gospodarskega subjekta v strokovnem dialogu ne 
vpliva na njegove pravice in obveznosti v morebitnem nadaljnjem postopku javnega 
naročanjem, ki sledi strokovnemu dialogu.

Pravna narava strokovnega dialoga je neformalna izmenjava strokovnih mnenj med 
zainteresiranimi gospodarskimi subjekti na eni strani in naročnikom na drugi strani, za pripravo 
ustrezne razpisne dokumentacije in izvedbo javnega naročila. Naročnik si pridružujem pravico, 
da po svoji strokovni presoji, mnenja in pobude zainteresiranih gospodarskih subjektov -
udeležencev dialoga, upošteva ali ne, v večji ali manjši meri, kjer se mu to zdi potrebno in 
primerno.
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2. Izvedba strokovnega dialoga

Naročnik bo strokovni dialog izvedel v naslednjih korakih:

1. Povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu 
preko spletne strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in objava 
strokovnih podlag - potreb, ki jih mora naročnik v okviru izvajanja  svoje dejavnosti 
zagotoviti. Dialog bo potekal izključno na strokovni oziroma tehnični ravni.

2. Sprejemanje nasvetov, mnenj, pripomb, pojasnil ali priporočil zainteresiranih 
gospodarskih subjektov- udeležencev dialoga.

3. Obravnava nasvetov, mnenj, pripomb in priporočil zainteresiranih gospodarskih 
subjektov - udeležencev dialoga s strani naročnika ter zavzemanje stališč.

4. Po potrebi se organizira večstranske ali dvostranske sestanke z udeleženci 
strokovnega dialoga.

5. Zaključek strokovnega dialoga.

Naročnik bo preko svojih strokovnih služb obravnaval nasvete, mnenja, pripombe, pojasnila in 
priporočila zainteresiranih gospodarskih subjektov, ki jih bo pridobil na opisan način in o njih 
zavzel stališče. Naročnik bo komuniciral z zainteresiranimi gospodarskimi subjekti, praviloma 
pisno, preko svojih spletnih strani in elektronske pošte. Po potrebi bo naročnik svoja stališča 
zavzemal in pojasnjeval sproti med potekom strokovnega dialoga, prav take pa bo preko 
elektronske pošte prosil posamezni gospodarski subjekt za podrobnejša pojasnila in razlago 
njegovih stališč, če bo to potrebno.

Če bo naročnik ocenil, da je v določenih primerih bolj učinkovit ustni dialog, bo po potrebi 
organiziral večstranske ali dvostranske sestanke med zainteresiranimi gospodarskimi subjekti.

Ob povabilu zainteresiranim gospodarskim subjektom za udeležbo na morebitnem 
neposrednem ustnem dialogu bo naročnik  določil podrobna pravila izvedbe teh sej.

Namen naročnika je čimbolj razširiti krog potencialnih ponudnikov in pridobiti cenovno ugodne 
ponudbe za zavarovanje regionalnih prog s signalnovarnostnimi napravami.

Zainteresirane gospodarske subjekte vljudno prosimo za njihovo oceno in predloge v povezavi s 
pripravo dokumentacije in oddajo javnega naročila za »Oprema regionalne proge št. 80 d.m.-
Metlika-Ljubljana in regionalne proge št. 81 Sevnica–Trebnje s signalnovarnostnimi 
napravami«, kakor je to navedeno v prilogi »Podlage za strokovni dialog«.

Ko bo naročnik na podlagi strokovnega dialoga pridobil dovolj potrebnih informacij za pripravo 
ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila, bo zaključil s 
strokovnim dialogom. O zaključku strokovnega dialoga bo naročnik objavil obvestilo na svoji 
spletni strani. Ker pri strokovnem dialogu ne gre za postopek javnega naročanja, postane 
odločitev o zaključku strokovnega dialoga z dnem njene objave dokončna.

Strokovni dialog se bo vodil v slovenskem jeziku. Vsak  udeležence sam krije morebitne 
stroške, povezane z udeležbo v strokovnem dialogu.
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Strokovni dialog je javen, zato lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt svobodno in 
predvsem argumentirano komentira vsebino.

Naročnik obvešča vse zainteresirane gospodarske subjekte, da s tem odpira strokovni dialog, 
katerega predmet in glavni namen je priprava ustrezne razpisne dokumentacije za javno 
naročilo »Oprema regionalne proge št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana in regionalne proge št. 81 
Sevnica– Trebnje s signalnovarnostnimi napravami«.

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko nasvete, mnenja, pripombe in priporočila pošlje 
na uradni elektronski naslov gp.drsc@gov.si in jn.drsi_zi@gov.si s pripisom (strokovni dialog  
»Oprema regionalne proge št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana in regionalne proge št. 81 Sevnica–
Trebnje s signalnovarnostnimi napravami«.

Upoštevana bodo mnenja in predlogi, ki bodo prispela na naveden elektronski naslov do 
vključno 7.4.2021 do 10.ure.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Pripravil:
mag. Matjaž Kovač
Milan Burg mag. Suzana Šnajder

   vodja Službe za javna naročila-
        železniška infrastruktura

mag. Dejan Jurkovič Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
vodja Sektorja za investicije v železnice direktorica

Priloge:
Podlage za strokovni dialog 
Preglednica prometnih mest
Informativna risba
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