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1. Vprašanje:  

POSEBNI POGOJI - P 13 VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

P 13 Velikostne številke: Ponudnik se zavezuje, da bo zagotovil izdelavo in dobavo čevljev v 

velikostnih številkah od številke 36 do 51. V primeru, da ponudnik ne pridobi certifikatov o 

skladnosti za razpon številk od 36 do 51, lahko predloži model s certifikatom o skladnosti za 

razpon številk od 37 do 47 in se obveže, da bo poskrbel za nabavo čevljev izven navedenega 

razpona in sicer enako kvalitetne čevlje za enako ceno. Ponudnik predloži lastno izjavo. 

 

Z navedenim načinom dokazovanja izpolnjevanja posebnih pogojev iz točke P. 13, ki vsebujejo 

tehnične zahteve naročnika v zvezi s predmetov javnega naročila (velikostni razpon oz. dimenzije 

čevljev) se ne strinjamo. Zavedamo se, da je treba ponudnikom v postopkih javnega naročanja 

dovoliti uporabo različnih oblik dokazov o izpolnjevanju tehničnih zahtev oz. karakteristik, vendar 

pa je dokazovanje tehničnih karakteristik predmeta javnega naročila z lastno izjavo ponudnika, 

kot je to določeno v drugi povedi točke P. 13, v nasprotju z določbo 70. člena ZJN-3 in temeljnimi 

načeli javnega naročanja, in sicer iz naslednjih razlogov.  

 

Lastna izjava ponudnika (ki ni tudi proizvajalec) o določenih tehničnih karakteristikah predmeta 

javnega naročila je povsem neprimerno in neverodostojno dokazno sredstvo. Določba 70. člena 

ZJN-3 lastne izjave ponudnika, ki ni tudi proizvajalec, ne uvršča med primerna sredstva za 

dokazovanje tehničnih karakteristik predmeta javnega naročila. To je logično, saj v takšno izjavo 

ponudnik lahko zapiše poljubno vsebino, kar pa naročniku ne daje jamstva, da lahko ponudnik, ki 

je izjavo podal, tudi dejansko uresniči tisto, za kar v lastni izjavi jamči. Lastna izjava ponudnika v 

konkretnem primeru ni primerna in verodostojna tudi iz razloga, ker mora ponudnik poleg enake 

kvalitete in enake cene čevljev zagotoviti tudi certifikate za službene čevlje skladno s pravilnikom 

o OVO.  

 

Z dopuščanjem takšnega načina dokazovanja tehničnih zahtev oz. pogojev naročnik v 

neenakopraven položaj postavlja ponudnike, ki bodo zahtevane tehnične karakteristike (velikostni 

razpon oz. dimenzije čevljev) izkazovali s predložitvijo certifikata, iz katerega izrecno izhaja, da 

lahko zagotovijo obutev enake kvalitete in za enako ceno v razponu od 36 do 51. Če to iz 

priloženega certifikata oz. druge tehnične dokumentacije ne izhaja, tega ponudnik naročniku ne 

more zagotoviti z lastno izjavo. Opozarjamo, da bo naročnik v svojim ravnanjem povzročil, da 

pridobljene ponudbe ne bodo medsebojno primerljive in konkurenčne. Če že, bi moral naročnik 

od ponudnikov zahtevati, da v tem primeru predložijo ustrezno izjavo proizvajalca obutve, ki jo 

nameravajo ponuditi na javnem naročilu.  

 

Izpostavljamo tudi, da mora ponudba po pravilih javnega naročanja izkazovati izpolnjevanje vseh 

pogojev in tehničnih zahtev naročnika določenih v razpisni dokumentaciji na dan oddaje 

ponudbe. Z lastno izjavo, ki jo predvideva točka P. 13 temu ni zadoščeno. V konkretnem primeru 
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lastna izjava ponudnika, ki ni tudi proizvajalec, kot predhodno pojasnjeno, ni primerno in 

verodostojno dokazno sredstvo. Zato ponudnik z njo ne more sanirati nepredložitve ustreznih 

certifikatov oz. druge tehnične dokumentacije, ki nesporno potrjujejo izpolnjevanje predmetnega 

posebnega pogoja. Sprašujemo se kako lahko naročnik dopusti, da ponudniki oddajo ponudbe, iz 

katerih nesporno ne izhaja, da lahko naročniku na dan oddaje ponudbe zagotovijo zahtevani 

razpon dimenzij v enaki kvaliteti in enaki ceni?! 

 

Zaradi vsega navedenega zahtevamo, da naročnik vsebino točke P. 13 spremeni tako, da za 

izpolnjevanje zahteve po velikostnem razponu obutve od 36 do 51 zahteva predložitev 

certifikatov oz. druge tehnične dokumentacije, iz katere izhaja izpolnjevanje te zahteve ter 

umakne možnost dokazovanja zahteve po velikostnem razponu od 36 do 51 z lastno izjavo. Samo 

na ta način bo v konkretnem primeru spoštovano načelo enakopravnosti ponudnikov in načelo 

zagotavljanja konkurence. 

 

Odgovor: Določila razpisne dokumentacije niso v nasprotju z določili ZJN-3, ki v 70. členu 

našteva primeroma načine dokazovanja (oz. je navedeno, kaj naročnik lahko (in ne mora) 

zahteva).  

Naročnik pojasnjuje zahtevo, ki jo je določil v pogoju P 13: ponudnik mora  ob oddaji 

ponudbe priložit za izpolnjevanje tega pogoja model s certifikatom za številke od 37 do 47, 

za ostale razpone pa lastno izjavo. Lastna izjava ponudnika pomeni, da bo naročniku ponudil 

enakovredni čevelj, in sicer po enaki ceni. 

 

V nobene primeru pa ne more biti kršeno načelo enakopravnosti, saj imajo vsi potencialni 

ponudniki enake možnosti za izpolnjevanje navedene zahteve. Tudi tisti namreč, ki že imajo 

certifikat za vse številke, lahko predložijo dopustno ponudbo.  

 

2. vprašanje: pri tehničnih zahtevah Sklop 3 službeni čevlji letni, navajate da mora biti vgrajena 

visoko fleksibilna termoplastična kapica. 

Ali naročnik dovoljuje ponudbo za službene čevlje letne, čevelj ki ima vgrajeno visoko fleksibilno 

zaščitno kapico, ki ne rabi nujno biti termoplastična, vendar izpolnjuje vse zahtevane naročnikove 

lastnosti? (npr. aluminijska zaščitna kapica). 

 

Odgovor: 

Naročnik v točki 3.5 Tehnične zahteve za službene čevlje letne navaja: 

 

Ponujeni službeni letni čevlji morajo izpolnjevati naslednje zahtevane standarde:  

 Letni službeni čevlji morajo ustrezati parametrom standarda SIST EN ISO 20345:2012 

klasifikacija S1+SRC ali SIST EN ISO 20347:2012 klasifikacija O1+SRC; 

 

in nadalje  v točki 3.6 Tehnične specifikacije za službene čevlje letne  

 

1. Model: oblika  A, obvezno oblika športne obutve ali športnih sandal, namenjeno uporabi v 

poletnih mesecih in namenjeno dolgotrajni hoji, z elementi ali odprtinami, ki omogočajo 

zadostno zračenje, lahek, udoben, nezahteven za vzdrževanje; 

2. Izdelava: šivana, lepljena, direktno brizgana oziroma na drug način izdelana obutev, ki 

zagotavlja ustrezne lastnosti in zaščito, vgrajena visoko fleksibilna termoplastična 

kapica, robovi čevlja pod gležnjem oblazinjeni in mehki;  
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V kolikor bodo ponujeni letni čevlji izpolnjevali zahteve standarda SIST EN ISO 20345:2012, morajo 

in bodo imeli vgrajeno zaščitno kapico skladno z zahtevanim standardom in certifikatom. 

  

V kolikor bodo ponujeni letni čevlji izpolnjevali zahteve standarda SIST EN ISO 20347:2012 pa 

morajo imeti vgrajeno visoko fleksibilno termoplastično zaščitno kapico. 


