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VPRAŠANJA 1 

 

 

1. Kategorija vozila - L6e  

 

Tehnična specifikacija predmeta naročila zahteva kategorijo vozil L6e, ki določa najmanj možne 

lahke štirikolesnike, ki tehtajo do 425 kg. Naročnik dodatno nastavi tehnični pogoj za težo 

praznega vozila brez baterij do 500 kg, kar je v neskladju s stanjem kategorije vozila. Naročnik s 

pogojem samo kategorije L6e izključi veliko število možnosti vozil, ki v celoti izpolnjujejo 

preostale pogoje.  

 

Stranka nadalje določi prostor za tovor 1000 litrov, nosilnost do 200 kg, kar bi pomenilo, da teža 

praznega vozila ne sme presegati max. 180 kg (ob predpostavki, da bo nabiralnik tehtal najmanj 

45 kg).  

 

Kategorija L7e pomeni večjo težo vozil, zato se predlaga, da se spremenijo tehnične specifikacije, 

tako da se lahko vozila konkurenčnejšega v tem postopku upoštevajo.  

Predlog za spremembo dokumentacije:  

 

Predlagamo, da se zgornja točka Tehnične specifikacije spremeni tako, da se glasi:  

Kategorija vozil L6e ali L7e  

 

Odgovor: Strinjamo se s predlagano spremembo, kategorija ponujenih vozil je lahko L6e ali 

L7e.    

 

2. Tehnične specifikacije Elektromagnetna parkirna zavora  

 

Kupec določa, da se vozilo dobavlja z elektromagnetno parkirno zavoro, ki se večinoma uporablja 

pri delujočih strojih in ni običajna pri lahkih električnih vozilih, zlasti ne v kategoriji L6e ali L7e, ker 

povečuje skupno težo vozila in ima številne pomanjkljivosti.  

 

Tukaj so štirje pomembni argumenti za upoštevanje pogojev elektromagnetne zavore:  

 Če je stikalo za napajanje nenamerno vklopljeno, magnetna zavora preneha delovati ali 

povzroči zaklepanje kolesa ali osi zaradi izklopa celotne namestitve.  

 Če je glavna baterija na vozilu izpraznjena, se sproži magnetna zavora in vozila ni mogoče 

zagnati, dokler se akumulator ne napolni.  

 

 v primeru nenadnih situacij, v katerih delovna zavora ne deluje; v primeru vozila, opremljenega 

z elektromagnetno parkirno zavoro, ostane voznik vozila brez alternative za zaviranje in je v 

nevarnosti.  

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum:26.5.2020 
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 V nekaterih elektromagnetnih izvedbah zavorni sistem zaklene samo eno kolo  

Naročnik s postavitvijo takšnega pogoja zamudi možnost obravnave enakovrednih rešitev s 

parkirno ročno zavoro in nenamerno daje prednost rešitvam, ki so manj varne.  

Predlog za spremembo dokumentacije:  

 

Predlagamo, da se zgornja točka Tehnične specifikacije spremeni tako, da se glasi:  

Parkirna zavora: mehanska parkirna zavora ali enakovredna  

 

Odgovor: Spreminjamo zahtevo glede parkirne zavore: slednja je lahko mehanska parkirna 

zavora ali enakovredna.  

 

3. Tehnične specifikacije - Dolžina vozila  

 

Stranka je dolžino vozila omejila na največ 2400 mm. Glede na to, da je potrebna najmanjša 

prostornina tovora 1000 litrov, vozila v tej kategoriji dopuščajo največjo dolžino nabiralnika 1000 

mm. Poleg tega naročnik potrebuje kabino s prostorom za poštno opremo in vozilo se bo 

premikalo po javnih cestah, zato so potrebni odbijači, ki vplivajo na celotno dolžino vozila. Zaradi 

dolžine nabiralnika in kabine z zahtevanim prostorom in odbijači je izziv opremiti vozilo v dolžini 

2400 mm.  

 

Poleg tega manevriranost vozila ni odvisna samo od dolžine, temveč tudi od stopnje vrtenja koles, 

in verjamemo, da vozilo 70 cm dlje ne bo bistveno vplivalo na manevriranje vozila in vozne 

lastnosti.  

 

Predlog za spremembo dokumentacije:  

 

Predlagamo, da se zgornja točka Tehnične specifikacije spremeni tako, da se glasi:  

Dolžina vozila: do 3100mm. 

 

Odgovor: Z razpisom naročnik  naroča električne štirikolesnike, ki bodo zamenjali obstoječa 

motorna dvokolesa. Ne iščemo nadomestka za obstoječa dostavna vozila. Vozila se bodo 

uporabljala na dostavnih okrajih, kjer so bila do sedaj z razlogom bolj kot avtomobili, 

primerna dvokolesa. Posledično je za uporabnike naročnika bistvenega pomena, da jim za 

delo ne ponudimo prevoznega sredstva bistveno večjih dimenzij, saj bi jim s tem otežili 

delo (manevriranje, parkiranje, izogibanje cvetličnim koritom, stebričkom ipd.).  

Dodatno moramo imeti v uvidu, da je po zaključenem delu potrebno poskrbeti za primerno 

hrambo teh prevoznih sredstev. Kapacitete naših parkirnih mest (prostor za hrambo vozil) 

so v tem trenutku prilagojene na vozni park dvokoles. Bistveno večje dimenzije 

štirikolesnikov v primerjavi z obstoječimi dvokolesi bi pomenile dodatne težave pri 

nemotenem upravljanju voznega parka.  Posledično naročnik vztraja pri zahtevani dolžini 

do največ 2.400 mm. 

 

VPRAŠANJE 2 

 

V razdelku 4.2 Opisa naročila, torej pri Tehničnih zahtevah, naročnik navaja, da mora biti vozilo 

opremljeno z elektromagnetno parkirno zavoro.  

 

1) naše prvo vprašanje je: ali naročnik vztraja pri tej zahtevi kljub dejstvu, da samo en evropski 

proizvajalec poštnih vozil kategorije L6e s kolesi, večjimi od 8'', vgrajuje takšno zavoro. Vztrajanje 
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pri tej zahtevi lahko morebitni ostali ponudniki razumemo kot favoriziranje tega proizvajalca in 

nedovoljeno omejevanje konkurence.  

 

2) naše drugo vprašanje pa je: ker v primeru izpada električne energije elektromagnetna zavora 

preneha delovati, ali mora biti zato vozilo opremljeno še z dodatno, klasično, mehansko ročno 

zavoro? Dejstvo je, da zahtevani tip parkirne zavore z vidika servisnega vzdrževanja predstavlja 

večje tveganje za okvaro, saj gre za komponento, ki se kvari, v mestni vožnji pa je voznik ne 

potrebuje.  

Vozilo, ki ga nameravamo ponuditi, je opremljeno s hidravličnimi dvokrožnimi »delovnimi« 

zavorami, kot parkirna zavora pa mu služi motorna zavora (ko voznik izstopi, tudi če je na klancu, 

električni motor kolesom ne dovoli obračanja, torej vozilo stoji na mestu ta funkcija je že 

integrirana v krmilniku), ob tem je opremljeno še z mehansko ročno zavoro avtomobilskega tipa.  

 

Zaradi obeh navedenih pomislekov naročniku predlagamo, da dovoli tudi drugačne (mehanske, 

motorne) izvedbe parkirne zavore, ki enakovredno ali pa še zanesljiveje zagotavljajo varnost 

štirikolesa pred »pobegom« v vseh okoliščinah, tudi ob izpadu električne energije.  

 

Odgovor: Spreminjamo zahtevo glede parkirne zavore: slednja je lahko mehanska parkirna 

zavora ali enakovredna. 

 

VPRAŠANJE 3  

Ali lahko dolžina štirikolesnika znaša 2600 mm, če naš štirikolesnik izpolnjuje ostale pogoje? 

 

Odgovor: Naročnik je na vprašanje odgovoril pri prvem sklopu vprašanj pod točko 3. 

 

VPRAŠANJE 4 

 

Iz dokumentacije izhaja, da mora biti vzorec pogodbe izpolnjen, ne samo parafiran.  

Iz navodil pa je jasno, da se cena, garancijski roki oddajo šele v drugi fazi postopka.  

Ali torej lahko vzorec pogodbe samo parafiramo in s tem potrdimo, da smo seznanjeni z njenimi 

določili? 

 

Odgovor: V vzorcu pogodbe izpolnite podatke v »glavi«, torej vpišete podatke o ponudniku 

in vašo kontaktno osebo ter ga podpišete ter žigosate. Cene in ostalih podatkov ne 

vpisujete. 

  


