
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA, 14.5.2020 
 

1. Ali ima lahko vozilo pnevmatike premera R12? Ocenjujemo, da ni nobene razlike med 

R13 in R12 premerom. Obenem so vse ostale lastnosti zagotovljene. 

V skladu z našimi dosedanjimi izkušnjami ocenjujemo, da so pnevmatike R13 

zaradi večjega obsega platišča primernejše za uporabnika (lažje manevriranje z 

vozilom in premagovanje ovir), pri izvajanju dostave. Poleg navedenega so 

pnevmatike tipa R13 na trgu lažje dobavljive. Glede na vse navedeno ostajamo 

pri prvotni zahtevi iz razpisa (premer pnevmatik R13).   

 

2. Ali lahko ponudimo vozilo dolžine 2.700 mm. Ocenjujemo, da je vozilo, ki meri v 

dolžino 2,7 m bolj stabilno a hkrati zelo okretno ter je prostor, kjer voznik opravlja 

svoje delo bolj primeren za delo. Z vozilom zagotovimo udobnejšo vožnjo in 

maneverske sposobnosti. Po drugi strani ohranjamo ustrezno medosno razdaljo in 

radius obračanja.  

Lahki električni štirikolesniki v naši floti zamenjujejo obstoječa motorna 

dvokolesa. Vsekakor je zaželeno, da tovrstna prevozna sredstva zagotovijo 

bistveno večji tovorni prostor, še vedno pa dimenzije samega prevoznega 

sredstva ne smejo bistveno vplivati na enostavnost izvajanja dostave v dostavnih 

okrajih, kjer se dostavljavci srečujejo s problematiko pomanjkanja parkirnih 

mest, kjer so ozki dovozi, kjer se je potrebno prilagajati raznim stebričkom, 

cvetličnim koritom ipd. Dolžina vašega prevoznega sredstva kar za 12,5 % 

presega zgornjo še dovoljeno mero iz naše razpisne dokumentacije.  

Glede na izbrane lokacije, na katerih bomo uporabljali prevozna sredstva iz tega 

razpisa za lahke električne štirikolesnike, ocenjujemo, da dolžina vašega 

prevoznega sredstva preveč odstopa od zahtev iz razpisne dokumentacije, zato 

ne odstopamo od zapisanih tehničnih kriterijev. 

 

 

3. Ali lahko ponudimo vozilo z 5 kW močjo elektro motorja. Ker gre za kategorijo L6e v 

nobenem primeru ne izgubimo ničesar. Sistem je 48V , max. hitrost, ki jo dosega 

vozilo je 45 km/h. Premagovanje klančin je preko 25%. Avtonomijo pa določa moč 

baterije in ne motor. Vse ostale zahtevane tehnične lastnosti so zagotovljene, tako da 

ne vidimo nobenih težav.  

Glede na vse navedeno se strinjamo, da je primerno tudi vozilo, katerega moč 

motorja je 5kW.  

 


