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ODGOVORI NA VPRAŠANJA 27.5.2020 

 

 

1.  V tehničnih zahtevah navajate, da mora biti domet ULDV od 60 do 100 km. To najbrž 

pomeni toliko km brez dodatnega polnjenja preko dneva? Ker v vozilo vgrajujemo različne 

baterije in zaradi primerljivosti cen konkurenčnih ponudb nas zanima, ali morajo imeti 

vozila realni domet od 60 do 70 km, ali pa od 90 do 100 km? Cene baterijskih blokov za 

tako različne domete se namreč precej razlikujejo, zato je mogoče, da nekdo ponudi 

domet komaj nekaj čez 60, drugi pa 100 km dometa in je zato njegova cena povsem 

nekonkurenčna. Prosimo za točnejšo opredelitev zahteve.  

 

Odgovor: Da, mišljeni so kilometri brez dodatnega polnjenja preko dneva. Štirikolesniki bodo v 

večini primerov zamenjali obstoječe skuterje, ki dnevno opravijo največ 70 kilometrov. 

Potrebujemo torej vozilo, ki bo tudi v najslabših vremenskih razmerah in ob maksimalni 

obremenjenosti s tovorom lahko opravilo enako pot.  Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, 

da vsi dostavni okraji niso zgolj ravninski, ampak obsegajo tudi hribovite predele (naklon od 18 

do 25%).  

 

2. Ali je mogoče vsaj oceniti dnevno število zaustavitev in speljevanj enega vozila zaradi 

dostave pošiljk (brez zaustavljanj na križiščih in zaradi prometa)?  

 

Odgovor: Dnevno število zaustavitev in speljevanj se razlikuje glede na število gospodinjstev na 

posameznem dostavnem okraju (med 200 in 400 na dan).  

 

3. Kakšna vozniška dovoljenja imajo osebe, ki bodo upravljale z dobavljenimi ULDV?  

 

Odgovor: Vozniki imajo kategorijo B.  

 

4. Ker od izbranega dobavitelja zahtevate, da mora ponuditi celotno količino ULDV, ali se 

lahko zgodi, da ob enaki izpogajani ceni (naključja obstajajo) z dvema ponudnikoma, 

naročilo oddaste obema, na primer vsakemu polovico vozil? 

 

Odgovor:  Naročilo se odda kot celota enemu izvajalcu, to je prvo uvrščenemu ponudniku v 

skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. V skladu z razpisno dokumentacijo se bodo 

pri ocenjevanju ponudb razen ponudbene cene upoštevali še servisna mreža in garancijska doba.  
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5. Ker so dobave razdeljene v dva termina (september/oktober 2020 in januar/februar 2021), 

nas zanima, ali bo posamezna PE del vozil (npr. polovico) prejela v obeh terminih, ali pa 

boste vozila iz prve pošiljke namenili posameznim PE in tako zapolnili zanje predvidene 

količine vozil in se bo enaka praksa ponovila tudi z drugo pošiljko?  

 

Odgovor: Ob prvi dobavi bodo vozila prejele tiste PE, kjer so dvokolesa, katera zamenjujemo s 

štirikolesniki, najbolj dotrajana. Sicer pa se bomo z izbranim ponudnikom sproti dogovorili o lokacijah 

za dostavo (pošte), pri čemer se bomo trudili, da bomo količine po PE smiselno združevali.  

 

6. V dokumentaciji navajate, da je plačilo računa predvideno v 30 dneh od pravilno izvedene 

primopredaje, vendar pa do 15. v mesecu. Ali to pomeni, da če bo račun izstavljen npr. 17. v 

mesecu, da bo dobavitelj na plačilo računa čakal takorekoč 45 dni?  

 

Odgovor: Plačilo se izvede v 30 dneh od prejema vašega računa.   

 

g) Ali bodo ponudniki pred oddajo ponudbe naročniku še lahko zastavljali vprašanja preko tega 

portala?  

Odgovor: Postavljanje vprašanj po roku za oddajo prijav ni več mogoče. 

 

 

7. Iz odgovorov drugim ponudnikom se da razbrati, da ne odstopate od največje zahtevane 

dolžine vozila, torej 2400 mm. 

  

Ker dobro poznamo razmere na evropskem trgu poštnih vozil, vemo, da ima vozilo 

kategorije L6e s to dolžino in zahtevano prostornino zaboja samo en proizvajalec in 

ustvarja se vtis, da je njegovo vozilo izbrano že vnaprej in da se tako postopek javnega 

naročanja zlorablja.  

Določila 8. člena ZJN-3 narekujejo, da morajo biti zahteve in merila (torej tudi tehnična) 

smiselno povezana s predmetom javnega naročila in da se mora naročanje izvajati 

sorazmerno predmetu javnega naročanja. Dimenzije (v tem primeru dolžina) 

štirikolesnikov za poštno službo, ki jih proizvajajo drugi evropski proizvajalci, zato lahko 

nekoliko (običajno do +/- 10 %) odstopajo od tistih, ki jih zahteva naročnik. Čeprav 

razumemo, da želite z njimi nadomestiti kolesa in da je prostor v vaših garažah omejen, še 

vseeno ne razumemo vašega kategorično odklonilnega odgovora v zvezi z dolžino 2600 

mm, ker gre za zanemarljivo odstopanje pri okretnosti vozila glede na razliki v medosni 

razdalji in se nam zato zdi odgovor neutemeljen. Tudi določila 68. in nekaterih drugih 

členov omenjenega predpisa ne dovolijo omejevanja konkurence na podlagi tako ozkih 

meril iz tehnične specifikacije.  

Predlagamo vam, da dovolite največjo dolžino lahkega štirikolesa do največ 2600 mm, saj 

gre za manj kot 10-odstotno toleranco glede na zahtevano največjo dolžino, ki res nima 

nobenega vpliva na uporabnost predmeta javnega naročila. 

 

Odgovor: Preferiranje kateregakoli od ponudnikov nikakor ni namen naročnika. Na podlagi 

vašega zapisa/vprašanja na portalu smo ponovno pregledali ponudbo na trgu in kompatibilnost 

le-te s potrebami za opravljanje dela naročnika in v zvezi s tem. Poudarjamo, da želimo na podlagi 

razpisa dobiti prevozno sredstvo, ki bo omogočalo najbolj optimalno izvajanje dela naročnika  - 

zahteve naročnika so  bile pripravljene na podlagi potreb naročnika pri vsakodnevnem upravljanju 

voznega parka, ki smo jih že utemeljili v odgovorih na portalu.  
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V preteklih dneh smo v objavljenih odgovorih tudi že potrdili, da ne iščemo vozil zgolj v 

segmentu L6e in da se strinjamo tudi s kategorijo L7e.  

 

Po tehtnem razmisleku se je naročnik odločil, da spremeni razpisne zahteve, in sicer:  

 

Za vse tri navedene dimenzije štirikolesnikov (dolžina, širina in višina) dovoljujemo odstopanje 

bodisi navzdol ali navzgor, vendar ne večje od 10 % glede na prvotne zahteve v razpisni 

dokumentaciji.   

 

8. Ali lahko ponudimo vozilo kategorije N1, če izpolnjuje vse ostale tehnične zahteve iz 

naročnikove specifikacije? 

 

Odgovor: V kolikor ponudnik izpolnjuje vse ostale zahteve glede tehničnih karakteristik iz 

razpisne dokumentacije, lahko ponudi tudi vozilo kategorije N1.  

 

9. A je lahko zabojnik za pošto velik nekaj manj kot 1000 l, nekje od 940 do 1000? 

 

Odgovor: Kot pri dimenzijah štirikolesnika tudi pri volumnu zabojnik dovoljujemo odstopanje 

bodisi navzdol ali navzgor, vendar ne večje od 10 % glede na prvotne zahteve v razpisni 

dokumentaciji.   

  


