
 

 

 

 

VPRAŠANJE:   

Naročnik je na strani 8 razpisne dokumentacije navedel:  

»Potrošni material, kot so tonerji, trakovi, kartuše praviloma zagotavlja Pošta Slovenije. 

Naročnik si pridržuje pravico, da potrošni material (tonerje, trakove, kartuše) zagotovi tudi 

ponudnik. V ta namen ponudnik predloži ponudbi veljavni cenik originalnih tonerjev in kartuš 

ter trakov in navede procent popusta na navedeno opremo.  

Naročnik uporablja cca 105 različnih tonerjev in kartuš za tiskalnike proizvajalcev HP (84), 

Lexmark (2), Samsung (16), Kyocera (3). Od tega cca 25 različnih kartuš in cca 80 različnih 

tonerjev. Letna količina porabljenih kartuš je cca 100 kosov, tonerjev pa cca 5700.  

(Vse količine so orientacijske.)«  

 

Iz navedenega je razvidno, da naročnik od ponudnikov zahteva zgolj cenik originalnih 

tonerjev, čeprav nima razloga za tako stvarno diskriminacijo in bi bili ustrezni tudi enakovredni 

artikli. Poleg tega je zgoraj navedeni opis predmeta pomanjkljiv, saj je naročnik navedel zgolj 

orientacijske količine splošnih artiklov neke blagovne znamke, pri čemer ni jasno opredelil za 

katere konkretne artikle povprašuje (čeprav mora biti predmet naročila jasen in tehnične 

specifikacije določene), pa tudi ne kateri cenik (svoj, dobavitelja, ) naj ponudniki priložijo in 

nanj navedejo procente popusta. Obenem je iz točke 1.12 »Merila« razpisne dokumentacije 

moč ugotoviti, da naročnik cen potrošnega materiala (tonerjev, trakov, kartuš,) v predmetnem 

postopku sploh ni predvidel kot merilo za ugotavljanje ekonomsko najugodnejše ponudbe, 

torej verjetno tudi ni predvidel ne vira ne obsega sredstev, ki jih bo namenil za nakup 

potrošnega materiala preko izbranega ponudnika v tem postopku. Kljub vsemu, je iz zgoraj 

citiranega dela razpisne dokumentacije razvidno, da predmet tega javnega naročila ni zgolj 

vzdrževanje IT strojne opreme, pač pa tudi material za tiskanje in si je naročnik na ta način 

želel zagotoviti, da bo lahko ta material (tonerje, trakove, kartuše) naročal tudi pri izbranem 

ponudniku v tem postopku, čeprav naročnik pod številko 0026/2018/0026/JNB/6 že vodi 

postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je material za tiskanje. Iz navedenega 

izhaja, da naročnik nima podlage za nabavo tega predmeta (t.j. »potrošni material, kot so 

tonerji, trakovi, kartuše«) pri izbranem ponudniku v tem postopku, saj bo z izbranim 

ponudnikom v postopku pod številko 0026/2018/0026/JNB/6 za dobavo tega potrošnega 

materiala sklenil pogodbo za 1 leto in bo po preteku tega časa med ponudniki, s katerimi bo 

sklenil krovni okvirni sporazum, po preteku tega časa, odpiral konkurenco. Glede na to, da je 

ravnanje naročnika pri pripravi razpisne dokumentacije v tem postopku v tem delu v nasprotju 

z zakonodajo in posega tudi v načeli transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov, 

vas pozivamo, da zgoraj navedeni del, to je: »NAROČNIK SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA 

POTROŠNI MATERIAL (TONERJE, TRAKOVE, KARTUŠE) ZAGOTOVI TUDI PONUDNIK. V TA 

NAMEN PONUDNIK PREDLOŽI PONUDBI VELJAVNI CENIK ORIGINALNIH TONERJEV IN 

KARTUŠ TER TRAKOV IN NAVEDE PROCENT POPUSTA NA NAVEDENO OPREMO. NAROČNIK 

UPORABLJA CCA 105 RAZLIČNIH TONERJEV IN KARTUŠ ZA TISKALNIKE PROIZVAJALCEV HP 

(84), LEXMARK (2), SAMSUNG (16), KYOCERA (3). OD TEGA CCA 25 RAZLIČNIH KARTUŠ IN 

CCA 80 RAZLIČNIH TONERJEV. LETNA KOLIČINA PORABLJENIH KARTUŠ JE CCA 100 KOSOV, 

TONERJEV PA CCA 5700. (VSE KOLIČINE SO ORIENTACIJSKE.)« vključno z besedo 

»PRAVILOMA« v prvem stavku brišete iz razpisne dokumentacije, obvestilo o naročilu v tem 
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delu prekličete ter namesto tega v razpisno dokumentacijo tega postopka navedete zgolj: 

»POTROŠNI MATERIAL, KOT SO TONERJI, TRAKOVI, KARTUŠE ZAGOTAVLJA POŠTA 

SLOVENIJE.« 

 

ODGOVOR:  

Predmet naročila je Vzdrževanje IT strojne opreme, ki je vezano na skupno več kot 22.000 

kosov informacijske opreme, več kot 1400 fizičnih in virtualnih strežnikov, 2500 delovnih mest 

na poštah, v poštnih logističnih centrih in strokovnih službah ter 10.000 uporabnikov 

informacijskega sistema Pošte Slovenije. Namen in cilj predmetnega naročila je zagotavljati 

varno in razpoložljivo informacijsko okolje. 

Določila povezana s potrošnim materialom, kot so tonerji, trakovi, kartuše so potrebna za 

zagotavljanje nemotenega poteka dela na poštah in v poštnih logističnih centrih in so vezana 

na izvedbo vzdrževanja IT strojne opreme.  

Naročnik ne omejuje ponudnika glede cenika potrošnega materiala. Pričakuje veljavni cenik, ki 

bo vseboval potrošni material za tiskalnike proizvajalcev kot jih navaja in procent popusta. 

Navedene količine so orientacijske.  

Postavljavec vprašanja je spregledal, da naročnik zahteva tudi cenik za OSTALO OPREMO IN 

KOMPONENTE, ki jih pa v celoti zagotavlja ponudnik. Tudi tukaj mora ponudnik priložiti 

veljaven cenik, ki se lahko spremeni največ enkrat letno, ob obletnici podpisa pogodbe.  

  


