
MESTNA OBčINA VElfNJE
]tovtrgl

SJ..3320Velenje
ME.S1liAOIKINA VELENJE tMlln:0l-8961-600 I~.li I_~ I IOn DOV:S1~ I podOOmEZRMOVpriBankiSlo1e1ijet. SlS60t333010001~11

Številka: 820-03-000312014
Datum: 29.01.2015
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Vprašanje oddano naročniku: 28.1.2015, 14:19

IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponujena skupna cena v EUR z DDV. Ponder: 50
2. Razpolaganje s certifikati kakovosti. Ponder: 15
3. Razpolaganje z opremo, s katero se aluminijaste pločevine obdelujejo na način, ki omogoča brušenje. Ponder:
5
4. Tehnične zahteve. Ponder: 30

Spoštovani,
prosimo vas če navedete katere certifikate kakovosti boste upoštevali pri merilu, certifikatov kakovosti obstaja več
tipov. Ker jih navajate v množini predvidevamo, da ne zahtevate samo enega. Zato, vas vljudno prosimo za
razlago zahtevka v točki 2. Meril za izbiro ponudbe.

za lažje razumevanje in pripravo kvalitetne ponudbe vas pozivamo, da nam obrazložite tudi točko 3. Meril za
izbiro ponudbe. Naše vprašanje je

- Naštejte vrsto orodja oz. proizvajalca in namen takšnega orodja, ter način s katerim boste preve~ali resničnost
navedb ponudnikov. Menimo namreč, da ste si opremo že ogledali pri kateremu od potencialnih ponudnikov. Iz
tega razloga vam bo tudi lažje obrazložiti kaj je zajeto pod to opremo.

vnaprej hvala za odgovore.

Odgovor na 1. vprašanje:

Spoštovani,

Merila so opredeljena v točki 16 razpisne dokumentaCije, ki je dostopna na spletni strani »http/velenje.si/l«.

V točki 16. MERILA so pod pozicijo A navedeni certifikati s katerimi bi n'aj razpolagal ponudnik. in sicer imajo
naslednji pomen:

• certifikat ISO 9001 :2008

I
Certifikat vodenja sistema kakovosti ISO 9001 :2008 je osnovan na osmih načelih vodenja kakovosti:
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• osredotočenost na odjemalce,
• vodstvo,
• vključenost zaposlenih,
• procesni pristop,
• sistemski pristop k vodenju,
• nenehno izboljševanje,
• odločanje na podlagi dejstev,
• vzajemno koristni odnosi z dobavitelji

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva
(Odgovomost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in
nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje).

Od ponudnika pričakujemo fotokopijO certifikata, ki obravnava omenjena načela vodenja kakovosti.

• certifikat ISO 14001 :2004

ISO 14001 je sistem za ravnanje z Okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene
dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje
onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga
uporabljajo organizacije in korporacije po celem svetu.

ISO 14001 ponuja:

• harmonizacijo s prostovoljnimi in nujnimi standardi ter zakonskimi predpisi,
• strukturo, skladno z ISO 9001 - integracija z ISO 9001,
• nadzor procesov

Od ponudnika pričakujemo fotokopijO certifikata, ki obravnava omenjena načela ravnanja z okoljem

• certifikat OHSAS 18001 :2007

Vedno več organizacij želi poskrbeti za dokazovanje odgovornosti do poklicnega zdravja in vamosti pri delu. To je
v večini primerov ključno za zaposlene, ter tudi za odjemalce, interesne skupine in ugled organizacije. Poleg tega
vedno strožja zakonodaja zahteva, da organizacije prikažejo jasno in aktivno prizadevanje za zdravje in varnost
zaposlenih. Odjemalci in zaposleni te dokaze želijo vnaprej, poleg zagotovila, da organizacija njihove zahteve
dosega sedaj in jih bo tudi v prihodnosti. To je izziv, vendar hkrati tudi priložnost, da organizacije znižajo tveganja
in zagotovijo varnejše delovno okolje.

Odgovor na 2. vprašanje:

Stroka potrjuje, da je ročna obdelava površine Aluminija manj kvalitetna in nima takšne stopnje funkcionalnosti
kot strojna obdelava, prav tako pa je rezultat obdelave s takšnim orodjem neenak izgled obdelanih površin, kar
posledično vpliva na zunanji izgled vozila.

Bojan BRCAR,
Poveljnik PGD Velenje
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