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Vprašanje:  

pri posebnih pogojih, referencah imate navedeno: "Ponudnik mora predložiti eno (1) ustrezno 

referenco s strani svojega naročnika na območju EU, iz katere je razvidno, da je ponudnik 

dobavljal: 

 Primerljive izdelke iz primerljivih materialov in funkcionalnosti iz predmetnega javnega naročila 

za primerljive uniformirane poklice. 

 Primerljive izdelke najmanj v količinah, ki ustrezajo vsaj 50% razpisane količine iz predmetnega 

javnega naročila, kadar je razpisana količina v razpisu nad 1000 kos. V primeru, ko je razpisana 

količina do 500 kosov, morajo količine ustrezati količini iz predmetnega javnega naročila. 

 Dobave izvedene v roku (3) let pred objavo predmetnega javnega naročila. 

Iz referenčnega potrdila mora izhajati, da je ponudnik izpolnjeval pogodbene obveznosti v 

zahtevani kvaliteti ter redno" 

Zanima nas ali pomeni 1 referenco za celotni posamezni sklop ali 1 referenco za posamezni artikel 

v sklopu? 

 

Odgovor:  

 

Z referenco ponudnik izkazuje, da je izdelal in dobavil primerljive izdelke iz primerljivih materialov 

in funkcionalnosti, kot v predmetnem javnem naročilu. 

Nadalje najmanj v količinah primerljivih izdelkov, ki ustrezajo vsaj 50% razpisane količine iz 

predmetnega javnega naročila, kadar je razpisana količina v razpisu nad 1000 kos. V primeru, ko je 

razpisana količina do 500 kosov, morajo količine ustrezati količini iz predmetnega javnega naročila, 

v dobavah, izvedenih v roku treh let pred objavo predmetnega JN. 

 

 

Ponudnik lahko izkazuje izpolnjevanje pogoja z eno referenco za sklop, v kolikor le-ta zajema vse 

primerljive izdelke, kot navedeno zgoraj. Sicer lahko ponudnik  za izpolnjevanje zahtev predloži tudi 

več referenc iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev za posamezni sklop predmetnega JN. Vendar 

lahko ponudnik predloži samo eno referenco za en razpisani artikel, kot npr. zimska bunda. 

Referenca oz. reference ponudnika morajo zajeti vse artikle (in v količinah, kot navedeno v razpisni 

dokumentaciji), navedene v sklopu, za katerega se prijavlja.  
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