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ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. Ali ponudnik lahko odda ponudbo samo za en sklop? 

Odgovor: Da. 

 

2. Naročnik zahteva, da je najbližja poslovalnica ponudnika od naročnika objavljena največ 

10 km, hkrati pa naročnik zahteva, da ponudnik omogoča spletno oddajanje naročil (preko 

aplikacije oz. spletne strani). V vsakem primeru je ponudnik tisti, ki nosi stroške dostave. 

Obe zahtevi naročnika sta si med sabo v nasprotju, hkrati pa je za naročnika bistveno, da 

dobi naročeni kos v postavljenem roku. Ker je zahteva naročnika po oddaljenosti največ 10 

km diskriminatorna in brez utemeljenega vzroka nedopustno oža konkurenco, pozivamo 

naročnika, da to zahtevo umakne.  

  Odgovor: Naročnik po ponovni preverbi umika oz. črta pogoj P10 Oddaljenost ponudnika. 

 V ponudbeni predračun ni potrebno vpisovati podatek o oddaljenosti. 

 

 Naročnik pa opozarja ponudnike, da spreminja pogoj P 9 iz razpisne dokumentacije, ki se 

 nanaša na reševanje reklamacij, da bo lahko zagotovil nemoteno in hitro dobavo 

 brezhibnega materiala. 

 

DOPOLNITEV IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

1. Pogoj P9 v razpisni dokumentaciji se spremeni in sedaj glasi: 

 

P 9      Reklamacije:   

Ponudnik mora brezhibni oz. ustrezni rezervni del in potrošni material dobaviti najpozneje 

naslednji delovni dan v primeru, da je naročnik ugotovil napako na rezervnem delu oz. 

potrošnem materialu ali ugotovil, da gre za neustrezni rezervni del oz. potrošni material in 

le to sporočil ponudniku najpozneje do 12. ure. V nasprotnem primeru (prijava reklamacije 

s strani naročnika po 12. uri) pa mora ponudnik zagotoviti brezhibni oz. ustrezni rezervni 

del oz. potrošni material najpozneje dva delovna dneva od reklamacije. Ponudnik je na 

zahtevo naročnika dolžan prevzeti reklamirani rezervni del oz. potrošni material na lokaciji 

naročnika, v primeru pošiljanja rezervnega dela oz. potrošnega materiala pa nosi stroške 

vračila reklamacijskega rezervnega dela oz. potrošnega materiala.  
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Dobava novega brezhibnega oz. ustreznega rezervnega dela mora biti zagotovljena v predhodno 

navedenih rokih ne glede na to, ali ponudnik že razpolaga z reklamiranim rezervnim delom oz. 

potrošnim materialom ali pa s tem še ne razpolaga.  Naročnik mora takoj, ko ugotovi napako na 

rezervnem delu, posredovati ponudniku pisno reklamacijo.  

Za reklamacijo se šteje tudi, če ponudnik dobavi neustrezni rezervni del ali potrošni material za 

posamezno naročilo. 

Podpis obrazca št. 3 »izjava« izpolnjuje ta pogoj. 

 

 

2. Prejšnjemu pogoju P12-Elektronski prenos podatkov se doda besedilo: 

Izbrani ponudnik bo dolžan pošiljati e-dobavnice v informacijski sistem naročnika po navodilu, ki 

je priloga razpisne dokumentacije. Naročnik bo navodilo objavil na spletni strani naročnika. 

 

3. Sedanji pogoj P 11 postane oziroma se preštevilči v pogoj 10, pogoj P12 pa postane P11.

  

4. Naročnik je dodatno na svoji spletni strani objavil vzorec okvirnega sporazuma in novo 

izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki naj jo ponudniki priložijo prijavi. 

 

 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PRIJAV 

 

Naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav na 30.4.2020 do 12:00 ure preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si 

https://ejn.gov.si/mojejn

