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1. vprašanje: čevlje zahtevate tudi v variantni obliki kopita (širši) v vizualnem modelu ali variantni 

ponudbi; ta zahteva je nerazumljiva. Delovni čevlji se delajo v obliki Modopoint 11, kar je udobna 

širša oblika; manjša Modopoint 10 se delajo ženski delovni čevlji ali elegantni moški delovni čevlji, 

Mondopoint 12 pa se delajo škornji za gasilce, intervencijo, gozdarje... Prosimo, če to nenavadno 

zahtevo umaknete. 

 

Odgovor:  

V koliko ponudnik ponudi čevlje v širini 11 Mondopoint, zadosti zahtevanim pogojem 

razpisa. 

 

 

2. vprašanje: , pri točki 1.17 Zavarovanja razpisa je poudarek v tekstu (razen v naslovu poglavja), 

prav tako v 10. členu Vzorca okvirnega sporazuma, izključno na bančni garanciji. Ali je to opcijsko, 

torej da ponudnik lahko predloži ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje? 

 

Odgovor: Naročnik je zelo jasno zapisal, da velja bančna garancija enako kot kavcijsko 

zavarovanje.  

 
 

 

3. vprašanje: Glede na situacijo vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Smatramo da 

trenutno ni primeren čas, da bi dobili več pravnomočnih in enakovrednih ponudb. Imamo 

dobavitelje iz Italije, ki so zelo priznani proizvajalci obutve a zaradi krize , ne moremo po vzorce. 

Prav tako smo želeli obutev napraviti pri nas, a ga žal ne moremo testirati v tako kratkem času, saj 

je potrebno obutev poslati v tujino, kar pa zaradi krize ni mogoče v temu trenutku. Žal v Sloveniji 

nimamo priznanih inštitutov za testiranje vseh parametrov obutve, katere zahtevate v razpisni 

dokumentaciji. Smatramo da bi bilo najbolje za vse, seveda če vam je v interesu da prejmete več 

enakovrednih ponudb za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. 

 

Odgovor: Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal. 

  


