
 

V zvezi z javnim naročilom št. JN-PUS009/13-03 z dne 24. 7. 2013 za izbiro kandidatov za 
izvedbo Laserskega skeniranja in snemanja Slovenije (št. objave JN9685/2013) izdaja 
naročnik naslednja pojasnila: 
 
1. Katere dokumente morajo izpolniti podizvajalci? 
 
Skladno s točko 7. Navodil prijaviteljem, je prijavitelj jasno definiran, oblika sodelovanja pa 
ni predpisana. 
Skladno s točko 9. Navodil prijaviteljem morajo vse splošne pogoje izpolnjevati tako 
prijavitelj kot tudi vsi morebitni partnerji. Vsak od njih mora izpolniti svoje obrazce po 
posameznih pogojih (Izpolnjenih obrazcev "Skupna ponudba" mora biti toliko kot je 
partnerjev, ki podajajo skupno ponudbo. Vodilni partner izpolni obrazec "Podatki o 
prijavitelju" in ponovna navedba v obrazcu "Skupna ponudba" ni potrebna). Pogoje za 
priznanje tehnične sposobnosti partnerji izpolnjujejo skupaj - dokazila oziroma obrazci so 
jasno navedeni pri posameznih pogojih.  
 
 
2. Ali potrebujejo partnerji in morebitni podizvaja lci potrdilo o registraciji s strani 
slovenske civilne agencije za letalstvo (CCA) že ob 1. prijavi na razpis? 
 
V zvezi z javnim naročilom št. JN-PUS009/13-03 z dne 24.7.2013 za izbiro kandidatov za 
izvedbo Laserskega skeniranja in snemanja Slovenije izdaja naslednja pojasnila: 
  
V razpisni dokumentaciji potrdilo o registraciji s strani Slovenske civilne agencije za letalstvo 
ni zahtevano. Vse postopke za pridobitev ustreznih dovoljen za izvajanje aerolaserskega 
snemanja oz. skeniranja v Sloveniji izvajalec izvede samostojno na svoje stroške. 
 
 
3. Kako oz. na kakšen način deklarirati izkušnje osebja (operaterji, obdelava 
podatkov)? 
 
V zvezi z javnim naročilom št. JN-PUS009/13-03 z dne 24.7.2013 za izbiro kandidatov za 
izvedbo Laserskega skeniranja in snemanja Slovenije izdaja naslednja pojasnila: 
 
Izkušnje osebja se dokumentira z dokazili ali izjavami o zaposlitvi osebja pri ustreznem 
podjetju na ustreznem delovnem mestu za ustrezno časovno razdobje in s certifikati o 
opravljenih tečajih za delo z ustrezno strojno in programsko opremo. 
 
 
4. Ali je morda v točki 9.2 pod referencami za območji B + C res potrebno zagotoviti 
reference s kombinacijo aerolaserskega skeniranja in aerofotografiranja? Ali je morda 
zadosti zagotoviti samo reference s področja aerolaserskega skeniranja glede na to, da ni 
potrebno za območji B + C izvajati aerofotografiranja? 
 
V zvezi z javnim naročilom št. JN-PUS009/13-03 z dne 24.7.2013 za izbiro kandidatov za 
izvedbo Laserskega skeniranja in snemanja Slovenije izdaja naslednja pojasnila: 
 
V točki 9.3 pod naslovom "Reference" za območja B in C je prišlo do napake, in bi moralo 
namesto "aerolasersko snemanje (kombinacija aerolaserskega skeniranja in 
aerofotografiranja) "pisati "aerolasersko skeniranje". 



 

 
 
5. Nikjer ni eksplicitno omenjen oz. zahtevan postopek medsebojnega usklajevanja 
snemalnih linij (flightline point cloud matching)? Glede na to, da je to najbolj 
pomembna faza pri zagotavljanju prostorske natančnosti oblaka točk se sprašujem ali je 
omenjen postopek del razpisa? 
 
V zvezi z javnim naročilom št. JN-PUS009/13-03 z dne 24.7.2013 za izbiro kandidatov za 
izvedbo Laserskega skeniranja in snemanja Slovenije izdaja naslednja pojasnila: 
 
V tehnični dokumentaciji so opredeljeni izdelki in njihova kakovost in robni pogoji. S kakšno 
obdelavo podatkov bo izvajalec zagotovil zahtevano kakovost izdelkov ni predpisano. 
Naročnik seveda pričakuje od izvajalca, da bo georeferenciranje oblaka točk izvedel 
strokovno in dokončno ter da bodo izdelki boljši od zahtev iz tehnične dokumentacije, ki 
predstavljajo minimalne pogoje. 
 
 
6. V poglavju 9.3. Priznanje tehničnih sposobnosti za izvedbo sklopa 2 – Izvedba 
laserskega skeniranja Slovenije za območja na območju B in C je pod »oprema« 
predvideno, da mora prijavitelj imeti najmanj 3 nosilce opreme za izvedbo 
aerolaserskega snemanja od katerih sta vsaj dve ustrezni letali.  
Ali je mogoče, upoštevaje, da je Slovenija precej gorata dežela, namesto dveh letal 
razpolagati z enim letalom in dvema helikopterjema? 
 

Skladno s točko 9.3 Priznanje tehničnih sposobnosti se za snemanje na območjih B in C 
zahteva vsaj dve letali in tri ustrezne aerolaserske skenerje. Naročnik bo priznal 
usposobljenost ponudnika tudi v primeru dokazovanja tehničnih sposobnosti z drugimi 
zračnimi plovili s katerimi je sposoben izvajati snemanje v skladu z ostalimi zahtevami iz 
razpisne dokumentacije. 


