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ODGOVORI NA VPRAŠANJA. 

 

1. Ali lahko za 50L pakiranja ponudimo tudi 20L, ker je bolj običajno in tudi bolj praktično? 

  

ODGOVOR: Naročnik dovoljuje 20 L embalažo pri postavki 23-destilirana voda.  Ponudnik 

pri postavki 23 v ponudbeni predračun vpiše ceno na enoto (liter) in pripiše, da ponuja 20 L 

embalažo. 

 

Pri ostalih postavkah, kjer naročnik zahteva 50 l pakiranje, odstopanj ne dovoljuje.  

 

2.  Sklop 2, zap. št. 19; - ali lahko ponudimo čistilec stekla zimski (-38 C)? 

 ODGOVOR: Naročnik dopušča možnost delovanja koncentrata -38°C. 

 

3.  Ali lahko ponudimo pri poziciji 2 mast pakirano med 15kg in 18 kg? 

ODGOVOR: Naročnik predlagani pakiranji ne dovoljuje, saj ponujeni pakiranji, količinsko 

presegata ocenjeno 3 letno porabo zadevnega blaga na postavki 2. 

4.  Sklop 2, zap. št. 2; ali lahko ponudimo mast v 5kg pakiranju?  

Ali je lahko pri poziciji 2 za mast pakiranje 0,8kg? 

ODGOVOR: Naročnik za blago pod postavko št. 2 ne dovoljuje odstopanje od zapisane 

velikosti embalaže. 

5. Prosimo za potrditev: celoten razpis tudi za maziva se podaljša: Portala JN, rok za oddajo 

prijav podaljšal do 30.10.2020 do 12:00 ure, rok za postavljanje vprašanj pa do 21.10.2020 

do 12:00 ure. 

 

ODGOVOR: Tako je,  rok za oddajo prijav je podaljšan za celotno naročilo, torej za vse 

sklope. Podaljšanje roka je vidno na Portalu JN takoj po objavi na EU portalu. 

 

6. Pod zap.št. navajata ležajna mast silikonska, čeprav ste navedli novo mast Q8 Rembrandt 

EP 2. Prosim potrdite Q8 Rembrandt EP 2. 

 

ODGOVOR: Q8 Rembrandt EP 2 je litijeva mast ter ustreza zahtevi pod zap. št. 1. 

 

7. Kakšno je mešalno razmerje za letno čistilo, maksimalno razmerje, da je še uporabno? 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva maksimalno mešalno razmerje 1:3. 

 

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum: 13.10.2020  
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8. Prosimo za bolj točen podatek zahtevane enote mere za sklop 2. Na primer pri zaporedni številki 

1 je lahko predvidena količina 170kg masti v 50kg embalaži ali 170kos 50kg embalaže, kar 

predstavlja bistveno razliko. Prav tako je lahko tudi pri ostalih zaporednih številkah podobni 

zaplet. Menimo, da bi bilo bolje imeti enotno mero kos. 

 

ODGOVOR: V ponudbenem predračunu je v stolpcu predvidena količina pri vsaki postavki 

zapisana ocenjena količina v merski enoti, ki je pripisana pri količini. Primer: Pri postavki 1 je 

ocenjena količina 170 kg, zahtevana enota pakiranja pa je 50 kg. Enaka logika velja za vse ostale 

postavke v ponudbenem predračunu. 

 

9. Dobavnice v elektronski obliki (csv); ali nam lahko navodila glede priprave in pošiljanja e-

dobavnic posredujete že v fazi priprave ponudbe, da lahko predvidimo kompatibilnost z 

našo IT službo.  

 

ODGOVOR: Dobavnica se pripravi v excel datoteki in se shrani pod  vrsto datoteke CSV 

(ločeno z vejico)(*.csv).  

Primer izgleda dobavnice v csv obliki (primer je za dobavo pnevmatik): 

 

 
 

Natančna navodila  z razlago posameznih podatkov v tabeli bo naročnik posredoval 

izbranim ponudnikom ob sklenitvi okvirnega sporazuma.  

 

10.  Sklop 1, AdBlue: v razpisni dokumentaciji je zahteva, da mora ponudnik AdBlueja zagotoviti 

Postavitev, priključitev in pripravo za uporabo zabojnika-črpalke s števcem za celotno 

pogodbeno obdobje. Ali je zahtevani zabojnik lahko navaden 1000L IBC kontejner s črpalko? 

 

ODGOVOR:  Navadni 1000 l IBC kontejner s črpalko ni ustrezen. Naročnik zahteva 

prostornino min. 2000 l zabojnika-črpalke s števcem, za točenje dodatka. 

 

POJASNILO GLEDE ODSTOPANJ PRI VOLUMNU EMBALAŽE 

Za postavke pod zaporedno številko 4, 5, 6, 14 ter 23 naročnik dovoljuje odstopanje pri volumnu 

embalaže. V ponudbenem predračunu je pripisana okvirna »standardna oz. največkrat 

uporabljena« velikost (volumen) embalaže, ki pa lahko odstopa navzgor ali navzdol (različni 

proizvajalci imajo različne oblike oz. volumne embalaže, ki jih ne moremo predvideti). Ponudnik 

v ponudbeni predračun za vse postavke pri katerih naročnik dovoljuje odstopanje pri volumnu 

embalaže, vpiše ceno na enoto (liter, kg, kos) in pripiše embalažno enoto za katero daje 

ponudbo, v kolikor le ta ni enaka embalažni enoti navedeni v ponudbenem predračunu. Pri vseh 

drugih postavkah mora ponudnik ponuditi velikost embalaže, kot je zapisana.  

 

 


