
 

 

 

 

1. Vprašanje: Tč.1.10 Plačilni pogoji 

Ali naročnik dopušča drugačne plačilne pogoje? Npr. 40% plačila ob naročilu. Nadgradnja je 

kompleksna, trajala bo dalj časa in financiranje nabave opreme predstavlja dodaten strošek 

investicije. 

 

Odgovor:  

Naročnik spreminja roka plačila , in sicer: 

 40 % pogodbene vrednosti po izvedenih GOI delih in izvedeni primopredaji GOI del, 

dobavi vseh komponent naprave, montaže vseh naprav in poskusnem zagonu, in sicer v 

roku 30 dni od prejema računa, 

Plačilo se razdeli na dva dela plačil in sicer: 

1. 30% plačila ob podpisu pogodbe in sicer v roku 30 dni od prejema računa, 

2. 10% plačila; pogodbene vrednosti po izvedenih GOI delih in izvedeni primopredaji GOI 

del, dobavi vseh komponent naprave, montaže vseh naprav in poskusnem zagonu, in 

sicer v roku 30 dni od prejema računa, 

 40 % pogodbene vrednosti se plača po uspešno izvedeni primopredaji  (SAT test) in 

izvedenem IVD pregledu vseh naprav, ki mora biti zagotovljen s strani dobavitelja in sicer 

v roku 30 dni od prejema računa. 

 20 % pogodbene vrednosti se plača po uspešno zaključenem 2 mesečnem poskusnem 

delovanju naprav z rednimi pošiljkami, in sicer v roku 30 dni od prejema računa. 

 

2. vprašanje: Tč. 1.11. Cena 

V razpisnih pogojih je navedena nadgradnja za branje kod GS1 128 in PDF 417.  Prosimo za 

dodatne informacije: 

 minimalnega modula in višine črtne kode 

 možnih gabaritov paketov 

 hitrosti paketov 

 vzorcev novih črtnih kod kot osnovo za SAT 

 

Odgovor:  

Odgovor glede minimalnega modula in višine črtne kode in vzorcev novih črtnih kod kot za 

osnova za SAT objavljamo v obliki priponke/dokumenta z imenoma: TIN1708009-05)BC format 

for PSM_23Oct2017 in Obrazložitev črtnih kod iz DHL spremnic. 

Odgovor glede hitrosti paketov: nominalna hitrost paketnega usmerjevalnika je 3700 paketov na 

uro. 

Odgovor glede gabaritov paketov; 

- Dolžina: 200mm – 1200mm 

- Višina: 150mm – 600mm 

- Širina: 20 – 600mm 

- Teža: 200g – 31,5kg 

 

3. vprašanje: Tč. 4.2 Obseg naročila 

Razpisna dokumentacija navaja zamenjavo bralnikov na kodirnih mestih. Ta so štiri na podestu, 

eno na odcepu iz ekspedita. Obstajajo pa še dodatni bralniki po linijah paketnega usmerjevalnika. 

Prosimo za natančno specifikacijo števila in lokacij zamenjave sedanjih bralnikov z novimi za 

branje dodatne kode. 
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Odgovor:  

Po vedenju naročnika je potrebno za nemoteno delovanje zamenjati samo omenjenih pet 

bralnikov. V primeru, da je potrebno zamenjati več bralnikov za nemoteno delovanje paketnega 

usmerjevalnika, pričakujemo odgovor s strani ponudnika v podani ponudbi z natančno 

specifikacijo. 

 

4. Vprašanje: Tč. 4.2 Obseg naročila 

Odstavek »Vzdrževanje« navaja:  

»Vzdrževalna pogodba je sestavni del javnega naročila in velja za čas veljavnosti garancije 

nadgradnje paketnega usmerjevalnika v PLC MB.« 

V nadaljevanju je navedeno: 

»V 5-letnem obdobju bo po vzdrževalni pogodbi potekala dobava nadomestnih delov in 

potrošnega materiala na naslednji način.« 

Prosimo za jasno in nedvoumno navedbo trajanje okvirnega sporazuma. 

 

Odgovor:  

Gre za pogodbeno obdobje vzdrževanja v času garancije in dodatno 5-letno vzdrževanje. 

 

5. vprašanje: 2. Ponudba 

 

Ponudbeni predračun na strani 24/43 predvideva dodatno postavko 3 »Minimalna zaloga 

rezervnih delov, v višini 3 % vrednosti pogodbe«, ki ni navedena v v tč.1.1 niti v tč. 4.2. Prosimo za 

pojasnilo.  

 

Odgovor:  

Minimalna zaloga rezervni delov je opcijsko po potrebi. To stanje mora predvideti ponudnik v 

navedeni višini 3% (% ponudnik ne more spreminjati).  

 

6. vprašanje: Osnutek okvirnega sporazuma 

Na strani 38/43 je navedeno: »zagotavljal brezplačne nadgradnje informacijskega sistema vsaj za 

obdobje 5 let,«.  

Prosimo za obrazložitev katere nadgradnje so predvidene s strani naročnika. 

 

Odgovor:  

Naročnik trenutno ne predvideva nadgradenj informacijskega sistema. Mišljene so osnovne 

morebitne nadgradnje npr. Windovs 10 se nadgradi v Windovs 11, sistem pa mora delovati 

naprej. 

 

7. vprašanje: Osnutek okvirnega sporazuma 

21.člen okvirnega sporazuma predvideva s strani naročnika možnost odpovedi pogodbe brez 

posledic. Projekt je kompleksen z znatno nabavo in vgradnjo materiala ter izvedbo razvojnih 

storitev. 

Ali naročnik pričakuje, da bo ponudnik prevzel polno tveganje prekinitve dobave in izvedbe 

nadgradnje usmerjevalnika brez možnosti uveljavljanja škodnega zahtevka? 

 

Odgovor:  

Naročnik v tej fazi naročila osnutka okvirnega sporazuma ne bo spreminjal, se bo pa v fazi 

pogajanj pogajal s ponudnikom tudi o pogodbenih določilih (izhodišče za pogajanja bodo tudi 

pogodbena določila).  

  


