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ODDAJA JAVNEGA NAROČILA
Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi
Izgradnja objekta PPP Celje – Št. 0135/2012/JNG/6/0135
Spoštovani!
Na portalu javnih naročil je objavljena razpisna dokumentacija za oddajo javnega
naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za izgradnjo objekta PPP
Celje, številka javnega naročila 135/2012/JNG/6/0135.
Pri pregledu razpisne dokumentacije smo zasledili vrsto določil, ki so sporne za
arhitekturno stroko in nepravilnost, zaradi katere je potrebno razpis prekiniti in ga
uskladiti z veljavno zakonodajo.
Sporne določbe so:
- Predvideni način naročanja gradenj v paketu s projektiranjem je v nasprotju z
načelom ločitve udeležencev v procesu načrtovanja in gradnje. Stališče
strokovne zbornice je, da je takšna ločitev bistveni predpogoj za doseganje
kakovosti grajenega okolja. Le ta zagotavlja, da izvajalec ne bo podredil
projektantov svoji tehnologiji in ekonomski interesom ter razvrednotil njegovo
vlogo v gradnji.
- Javni naročniki bi morali biti zgled pri naročanju storitev načrtovanja in poleg
gospodarnosti upoštevati tudi javni interes kakovostne arhitekture. Porivanje
projektanta v okrilje izvajalca in prepuščanje ključnih odločitev v procesu
načrtovanja najugodnejšem ponudniku gradbenega izvajanja je primer
neodgovornega javnega naročanja.
Nepravilnost je:
- Način oddaje javnega naročila, po katerem se »v paketu« oddaja
projektiranje, gradnja in nadzor je v neskladju s prvim odstavkom 34. Člena
ZGO, v katerem je zapisano:
(1) Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki v
zvezi z gradnjo istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec del.
Zaradi omenjene nepravilnosti vas pozivamo, da razpis razveljavite.
S spoštovanjem,
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Vlado Krajcar, univ.dipl.inž.arh.
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