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ZADEVA:  Odgovori  na zastavljena vprašanja ponudnikov in pojasnila v zvezi z  

        Javnim razpisom za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči   

                    družini na domu v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 29/2013 z dne  

                    5.4.2013),  z dne 19.4.2013 

 

 

1. Sprašujemo, ali se lahko odstavek »Za prihodnja leta bo izvajalec najkasneje 10 dni 

pred potekom veljavne garancije naročniku izročil bančno garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% vrednosti od predvidenega letnega 

stroška storitve za naslednje leto“, iz izjave banke črta. 

 

Besedilo odstavka »Za prihodnja leta bo izvajalec najkasneje 10 dni pred potekom 

veljavne garancije naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v višini 5% vrednosti od predvidenega letnega stroška storitve za naslednje 

leto.“, navedenega v Izjavi o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – 

vzorec (IZJAVA – 9), se lahko iz izjave črta. 

 

 

DOPOLNITEV ODGOVORA z dne 10.4.2013 

 

V odgovorih na zastavljena vprašanja in pojasnilih z dne 10.4.2013 je koncedent na prvo 

vprašanje podal naslednji odgovor: 

 

Vprašanje: Prosimo za informacijo, katere storitve socialnega servisa se že izvajajo v 

Mestni občini Koper. 

 

Odgovor: V Mestni občini Koper se izvaja storitev socialnega servisa dnevna dostava kosil 

starejšim in invalidnim osebam na dom. 

 

Odgovor dopolnjujemo z naslednjim pojasnilom: 

 

V Mestni občini Koper se, poleg že navedene dnevne priprave in dostave kosil starejšim in 

invalidnim osebam na dom, izvajata tudi naslednji storitvi socialnega servisa: 

- varovanje starejših oseb na daljavo - Rdeča tipka in 

- Vitica, ki nudi starejšim osebam spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, 

manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. 



Predmet izjave ponudnika v zvezi s pripravljenostjo prevzema organizacije storitev 

socialnega servisa, ki se že izvajajo v Mestni občini Koper, je le že v prejšnjem odgovoru 

navedena storitev, to je dnevna priprava in dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na 

dom. 

 

Pri izjavi ponudnika v zvezi s ponudbo izvajanja storitev socialnega servisa, ki v Mestni 

občini Koper še niso organizirane, naj ponudnik upošteva zgornje pojasnilo o že organiziranih 

storitvah socialnega servisa.  

 

 

 

 

   Koncedent 

Mestna občina Koper 


