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1. vprašanje: Pravkar smo se vrnili iz sestanka, na katerem smo obravnavali zahteve razpisne 

dokumentacije in tehnične zahteve. 

Glede na zahteve, smo že med sestankom preverjali prisotnost sodelavcev v laboratoriju pri obeh 

slovenskih univerzah.  

Tako v Mariboru kot Ljubljani pričnejo z dopustom 1. avgusta. Dopust bo trajal 2 do 3 tedne. V 

tem času testiranje tkanine žal ne bo možno. 

Zaradi tega in zaradi dopustov, ki jih imajo tudi proizvajalci tkanin, predlagamo, da rok za oddajo 

ponudbe preložite iz 10. avgusta na 10. september. 

Tako bomo tudi novi ponudniki imeli možnost pripraviti kakovostno in celovito ponudbeno 

dokumentacijo ter vzorce, vključno z rezultati analiziranja tkanine v neodvisnem laboratoriju. V 

nasprotnem primeru, je javni razpis zgolj fasada za kritje že v naprej sprejetih odločitev o izboru in 

kot takšen le potrata vašega časa, časa ponudnikov in njihovega denarja. Dejstvo je, da so 

obstoječi dobavitelji v privilegiranem položaju, saj imajo toliko zahtevane tkanine, kolikor jo je 

potrebne za izdelavo vzorcev, zagotovo na zalogi.  

Glede na navedene okoliščine in dejstva še enkrat apeliramo na vas, da rok za oddajo ponudbe 

podaljšate vsaj do 10. septembra. 

 

Odgovor:  

Naročnik sicer že podaljšan rok za oddajo ponudb podaljšuje do 10.9.2020. Naročnik 

ocenjuje, da je rok za oddajo ponudbe ustrezen in primeren za pripravo popolne ponudbe. 

Ker je postopek od faze odpiranja ponudb do priprave odločitve dolgotrajen predvsem v 

preveritvi tehničnega dela ponudb in vzorcev, naročnik roka za oddajo ponudb naknadno 

ne bo več podaljševal, saj bi tako ogrozil izpolnitev objavljenih dobavnih rokov.  

Naročnik še pojasnjuje, da z zahtevo po predložitvi celovitih in popolnih rezultatov testiranja 

blaga na osnovi tehničnih specifikacij osnovnih tkanin za izdelavo službene obleke, izdanih 

po 1.1.2020 izključuje očitano preferiranja dobaviteljev preteklih dobav, prav tako je 

naročnik preveril poslovanje laboratorijev v poletnih mesecih ter ugotovil, da nekateri od 

njih poslujejo neprekinjeno. 

2. Vprašanje 

Pred enim tednom smo vam posredovali vprašanje. Na odgovore torej čakamo že en teden, pa še 

danes odgovorov ni. Dajmo biti malce bolj ažurni.  

Čudi nas, da na vprašanja odgovarjate tako dolgo. Ali zato obstajajo kakšni razlogi? Glede na 
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obnašanje, si ne moremo misliti drugega, da je za tem očitno protežiranje - forsiranje 

določenega/določenih ponudnikov.  

Izgovoru, da imajo vaši sodelavci dopust, nikakor ne moremo zaupati. Nam ponudnikom 

postavite rok za oddajo ponudbe sredi "viška dopustne sezone", vi pa mirno čakate, da se 

ponudniki utrudimo in vas prenehamo gnjaviti z vprašanji. Takšno obnašanje je zrelo za revizijo 

pred rokom za oddajo ponudbe.  

V nestrpnem pričakovanju odgovorov vas pozdravljamo 
 

 

Odgovor: 

Naročnik odgovarja na vprašanja v zakonsko določenih rokih in ažurno. Naročnik bo 

odgovarjal zgolj na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije.  

 

3. vprašanje:  

Že 14.07. smo vam posredovali vprašanje, pa do danes 6 dni po posredovanju, še vedno ni 

odgovora. Lepo prosimo za čim hitrejši odgovor na zastavljeno vprašanje.  

Odgovor: Rok za podajo pojasnil naročnika je v zakonu postavljen 6 dni pred rokom za 

oddajo ponudb in NE 6 dni po zastavitvi vprašanj. Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v 

zakonsko zahtevanih rokih.  

Rok za oddajo ponudb je na zahtevo ponudnikov prestavljen na 10.9.2020. 

 

4. vprašanje: Poleg tega pa imamo še eno dodatno vprašanje, ki se nanaša za opis letnih dolgih 

hlač. Pri opisu je navedeno, naj bi imele letne hlače, ki so izdelane iz tkanine v mešanici 60% 

bombaž 40% PES, na prednji strani dokolensko podlogo. Razumemo, da je takšna podloga pri 

zimskih hlačah, izdelanih iz mešanice volne in PES, da pa je podloga zahtevana pri letnih dolgih 

hlačah, izdelanih iz tkanine v mešanici bombaža in PES, pa ni razumljivo.  

PROSIMO ZA POJASNILO. 

Odgovor: 

Navedena zahteva v tehničnem delu  Letne hlače, tč. 3.1 »Hlače so na sprednji strani 

podložene do kolen«, se briše. 

 

5. vprašanje: Analiziramo in preverjamo razpisno dokumentacijo in tehnične zahteve za službena 

oblačila. Kot kažejo ugotovitve, znamo imeti težave z zagotovitvijo tkanin v zahtevani barvi - ne 

zaradi barve, temveč zaradi časa, ki ste ga določili za oddajo ponudbene dokumentacije in 

vzorcev.  

Pri vseh ostalih parametrih tkanine ustrezajo ali celo presegajo zahtevane vrednosti .  

Zaradi zahteve, da so predloženi vzorci službenih oblačil izdelani iz tkanine v zahtevani barvi, za 

zagotovitev le-te potrebujemo nekaj več časa, kot ste ga določili v razpisni dokumentaciji. Tkanino 

je namreč potrebno najprej pobarvati v laboratoriju proizvajalca in nato ustreznost barve preveriti. 

Šele po potrditvi ustreznosti barve, proizvajalec lahko prične z izdelavo tkanine. To tkanino pa je 

nato potrebno testirati še v neodvisnem laboratoriju.  

Testiranje vseh navedenih parametrov v neodvisnem laboratoriju traja okrog 10 dni. Čas testiranja 

smo preveril v več laboratorijih in vsi so navedli približno enakega.  

Ugotovili smo še, da testiranja v obeh slovenskih laboratorijih, ki izvajata testiranja tkanin, od 1.do 

20. avgusta zaradi dopustov, ne bo možno.  

To pa pomeni, da ponudniki, ki nameravajo oddati ponudbo, razen tistih, ki so vaši dosedanji 
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dobavitelji in posledično z zahtevanimi tkaninami in laboratorijskimi testi že razpolagajo, nimajo 

možnosti oddaje ponudbe. Zato so v primerjavi z že obstoječimi v neenakopravnem položaju, kar 

zagotovo ni v skladu z določili zakonov, ki urejajo področje javnega naročanja. 

 

Izhajajoč iz navedenega, predlagamo, da naročnik: 

Ali podaljša rok za oddajo ponudbe za minimalno 30 dni oziroma do sredine septembra, saj sta 

julij in avgust »dopustniška meseca«; 

Ali dopusti, da ponudniki lahko predložijo vzorce, izdelane iz tkanine, ki pri vseh ostalih 

parametrih izpolnjuje zahteve naročnika, izjema je le barva. Zraven vzorcev pa predložijo 1m2 

tkanine, ki poleg ostalih parametrov izpolnjuje tudi zahtevo glede barve. Podaljšanje roka bi bilo 

sicer potrebno tudi v tem primeru, vendar bi tukaj načeloma zadoščalo podaljšanje roka vsaj do 

konca meseca avgusta.  

 

Prosimo za razumevanje okoliščin. 

Odgovor:   

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 10.9.2020. Naročnikova zahteva po 

predložitvi celovitih in popolnih rezultatov testiranja blaga na osnovi tehničnih specifikacij 

osnovnih tkanin za izdelavo službene obleke in vzorcev obleke glede na prijavljeni sklop 

ostaja nespremenjena. 

 

6. vprašanje: Pri pregledu tehničnih zahtev za službena oblačila smo ugotovili, da so barve tkanine 

podane z vrednostjo Lab parametrov. To pa pomeni, da je potrebno tkanino po danih parametrih 

barvati. 

Kot kažejo dosedanji razgovori s potencialnimi dobavitelji - proizvajalci tkanin, je zato potreben 

določen čas. Tega pa glede na rok za oddajo ponudbe, nimamo. 

Da bi lahko zagotovili resnično kakovostne tkanine, ki bi ustrezale vsem zahtevanim parametrom, 

vključno z barvo, lepo prosimo, za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Le tako bomo lahko 

poiskali resnično kakovostno tkanino in jo posredovali v preverjanje v laboratorij.  

 

Rok za oddajo ponudbe bi moral biti podaljšan vsaj do zaključka 1. dekade meseca septembra. 

 

Odgovor: Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 10.9.2020. 

 

7. vprašanje: Poletni meseci so zaradi dopustov malce manj primerni za objavo javnih naročil. 

Dejstvo je, da pretežen del proizvajalcev tkanin z avgustom prične z dopusti, ki trajajo 2-3 tedne. 

Prav ta okoliščina bistveno skrajša čas za pripravo ponudbene dokumentacije oziroma jo skoraj 

onemogoča. 

Poleg tega je treba tkanino še testirati v laboratoriju, kar vzame minimalno od 5-10 dni. Pojavlja 

pa se tudi vprašanje prisotnosti zaposlenih v laboratoriju oziroma možnosti izvedbe testiranja 

tkanine, saj imajo zaposleni tudi dopuste.  

Tkanine, ki bi v celoti ustrezale zahtevanim parametrom, tudi barvi, iz zaloge ni mogoče dobiti. 

Zato je potrebno laboratorijsko barvanje, kar vzame kar nekaj časa. Po izdelavi sledi testiranje in 

nato izdelava tkanine za potrebe izdelave vzorcev.  

Seveda to ne velja za dosedanje dobavitelje, ki zahtevane tkanine že imajo, prav tako tudi 

laboratorijske teste 

Prosimo, da glede na navedena dejstva in okoliščine, rok za oddajo ponudbe zamaknete oziroma 

podaljšate do 10. septembra. 
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Odgovor:  

Naročnik sicer že podaljšan rok za oddajo ponudb podaljšuje do 10.9.2020. Naročnik 

ocenjuje, da je rok za oddajo ponudbe ustrezen in primeren za pripravo popolne ponudbe. 

Ker je postopek od faze odpiranja ponudb do priprave odločitve dolgotrajen predvsem v 

preveritvi tehničnega dela ponudb in vzorcev, naročnik roka za oddajo ponudb naknadno 

ne bo več podaljševal, saj bi tako ogrozil izpolnitev objavljenih dobavnih rokov.  

 

Naročnik še pojasnjuje, da z zahtevo po predložitvi celovitih in popolnih rezultatov testiranja 

blaga na osnovi tehničnih specifikacij osnovnih tkanin za izdelavo službene obleke, izdanih 

po 1.1.2020 izključuje očitano preferiranja dobaviteljev preteklih dobav, prav tako je 

naročnik preveril poslovanje laboratorijev v poletnih mesecih ter ugotovil, da nekateri od 

njih poslujejo neprekinjeno. 

 

 

 

 

 

  


