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SLUŽBENA OBLEKA  - VPRAŠANJA in ODGOVORI 

 

 

VPRAŠANJE 1 

Datum prejema: 08.07.2020   06:15  

Pozivamo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj do 21.8. 2020. Prepričani smo, da 

naročnik ob objavi JN ni računal s tem, da je mesec julij ''udarni'' dopustniški mesec in da bodo 

posledično imeli potencialni ponudniki težave s pripravo in oddajo ponudb. Prepričani smo, da 

glede na čas objave JN naročnik ne želi koga favorizirati in mu je v interesu pridobiti čim več 

ustreznih ponudb in tako resnično izbrati najboljšega ponudnika. Konec koncev gre za dobavo 

oblačil za obdobje 36 mesecev. Za podaljšanje roka za oddajo ponudb se v naprej zahvaljujemo!  

ODGOVOR  

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 31.8.2020. 

Ostali roki iz razpisne dokumentacije ostajajo nespremenjeni.  

 

VPRAŠANJE 2 

1. Naročnik zahteva vsaj 1 potrditev referenčne dobave za primerljive uniformirane poklice. 

Takšna zahteva s strani naročnika je nedopustna, saj si ''uniformirane'' poklice lahko vsak razlaga 

po svoje oziroma se pojavi utemeljen dvom, da naročnik nekoga favorizira. Navedeno je še 

posebej podkrepljeno z izredno kratkim rokom za oddajo dokumentacije in vzorcev. 

Pozivamo naročnika, da navedbo/napis ''primerljivi uniformirani poklici'' umakne iz razpisne 

dokumentacije. Prav tako naj naročnik smiselno prilagodi tudi referenčne količine. ''Uniformirani 

poklici'' in tako velike količine so povezane v glavnem z javnimi naročili, ki se sklepajo praviloma 

za 2 ali več let. Posledično pa niso vsi potencialni ponudniki v enakopravnem položaju. 

ODGOVOR: Naročnikova zahteva po predložitvi enega (1) referenčnega potrdila, s katerim 

ponudnik izkazuje, da je izvedel dobavo primerljivih artiklov iz primerljivih materialov in 

funkcionalnosti kot v predmetnem javnem naročilu, je primerna, ustrezna in sorazmerna 

predmetnemu naročilu. Predmet naročila so artikli za poštne uslužbence (bunde, jakne, 

letne in zimske ter motoristične hlače), ki jih pri svojem opravilu kot službeno obleko 

uporabljajo zaposleni tudi drugih uniformiranih poklicev, kot npr. policija, vojska, finančna 

uprava, gasilci, civilna zaščita, slovenske železnice, direkcija za ceste, ipd.   

 

2. Prosimo za termin ogleda vseh vzorcev oblačil.  

ODGOVOR: Zainteresirani ponudniki se za ogled naročnikove službene obleke predhodno 

dogovorijo s kontaktno osebo naročnika na tel.: 02/449 2307 ali 02/449 2305. 

Datum prejema: 13.07.2020   07:14  

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum:    14.7.2020 
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Spoštovani, 

Pozivamo naročnika, da nujno sproti odgovarja na vprašanja. Ta možnost komunikacije med 

naročnikom in potencialnim ponudnikom je namenjena prav zato, da ponudnik pridobi 

pravočasno vsa potrebna pojasnila za pripravo ponudbe. Rok za oddajo vprašanj je skrajni rok, da 

ponudniki postavljajo vprašanja, s strani naročnika pa bi bilo korektno, da na vprašanja odgovarja 

sprotno. Do danes ni bilo odgovorjeno na naša vprašanja, JN pa je bilo objavljeno 7.7. 

 

Skratka, pozivamo ponudnika, da nujno podaljša rok za oddajo ponudb minimalno vsaj za 14 dni, 

saj je v tako kratkem času, času dopustov in neodgovarjanja na vprašanja s strani naročnika, 

nemogoče pridobiti vsa potrebna dokazila za pripravo ponudbe. Upamo pa, da prav zadnje 

navedeno ni namen naročnika in s tem favoriziranje katerega ponudnika. 

 

ODGOVOR  

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 31.8.2020. 

Ostali roki iz razpisne dokumentacije ostajajo nespremenjeni.  

 

Datum prejema: 13.07.2020   11:27  neodgovorjeno     

Pozdravljeni, 

pri pregledu razpisne dokumentacije nikjer nismo zasledili s katero tehnično dokumentacijo 

dokazujemo, da smo dosegli merila po specifikacijah, ki ste jih razpisali. Glede na zahtevnost 

tkanin, ki ste jih razpisali svetujemo, da bi za dokaz priložili laboratorijsko analizo neodvisne 

inštitucije. Torej ali za dokazilo priložimo tehnični list proizvajalca tkanine ali laboratorijsko analizo 

neodvisne inštitucije? 

Odgovor: 

Ponudnik mora k ponudbi predložiti celovite in popolne rezultate testiranja blaga, za 

posamezno vrsto ponujenega  blaga, in sicer za: 

o tkanino za letne hlače, letno jakno in letno kapo,  

o tkanino za zimsko bundo, zimske hlače z naramnicami in gamaše,  

o tkanino za zimske hlače (krilo) in  

o pletenino/tkanino za vložno jopo 

Rezultate testiranja na parameter odpora na prehajanje vodne pare pri tkanini za zimsko bundo, 

hlače z naramnicami za motoriste in gamaše pridobi ponudnik od dobavitelja tkanine. 

Dokazila morajo biti izdana s strani neodvisne institucij za preveritev tekstilij iz območja Evropske 

unije. Vsako posamezno dokazilo mora dokazovati izpolnjevanje vseh predpisanih tehničnih 

zahtev za posamezno vrsto tkanine. Nobeno od predloženih dokazil ne sme biti izdano pred 1. 1. 

2020. 

Vsi rezultati se naročniku predložijo brezplačno. Rezultati se predložijo v slovenskem jeziku, oz.   

overjenem prevodu v slovenski jezik.  

 

Nadalje mora ponudnik za zadostitev določil Uredbe o zelenem naročanju (Uradni list RS, 

št. 51/17 in 64/19) v delu tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na tekstilne izdelke 

zagotoviti, da bo v teh tekstilnih izdelkih, pri katerih je predvidena uporaba bombaža in 

drugih naravnih vlaken, uporabljeno najmanj 10% bombaža ali drugih naravnih vlaken, ki 

so pridelana na ekološki način. 

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s podpisano lastno izjavo.  
 
 
 


