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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Naročnik obvešča ponudnike, da je zaradi prenehanja veljavnosti uredbe o oblikovanju cen naftnih 

derivatov in na podlagi prejetih vprašanj ponudnikov s Portala JN spremenil/dopolnil določila 

razpisne dokumentacije in sicer predvsem v naslednjih poglavjih oziroma delih: 

 

• Poglavje 1.1. -Način izvajanja naročila za sklop1; 

• Poglavje 1.12. in sicer v delu, ki se nanaša na oblikovanje cene za sklop 1; 

• Poglavje 1.13.-Merila za sklop 1 

• Ostali pogoji; 

• Dodane so tri izjave o sprejemu in izpolnjevanju pogojev; 

• Dodan je novi ponudbeni predračun z upoštevanimi spremembami  za vse sklope; 

• Dodatek h gorivu AdBlue je oblikovan kot poseben sklop. 

 

Naročnik objavlja čistopis razpisne dokumentacije z upoštevanimi spremembami na svoji 

spletni strani. Ker gre za veliko število sprememb in dopolnitev v raznih delih razpisne 

dokumentacije, naročnik naproša ponudnike, da čistopis celotne razpisne dokumentacije 

pregledajo in oddajo svojo prijavo v skladu z zadnjim objavljenim čistopisom. 

 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV-SKLOP 1 

 

1. Na strani 11 navajate, da se cena v Sklopu 1 oblikuje na podlagi Uredbe o oblikovanju cen 

določenih naftnih derivatov . Veljavnost te uredbe je prenehala z dnem 1.10.2020, zato vas 

pozivamo vas na popravek razpisne dokumentacije v temu delu. 

Odgovor: Naročnik na svoji spletni strani objavlja čistopis razpisne dokumentacije, v kateri objavlja 

med drugim tudi spremembe in prilagoditve dokumentacije v zvezi z oblikovanjem cene glede na 

prenehanje Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov. 

 

2.  Merila za Pošto Slovenije Merilo M1 (stran 13): Skupni ponudbeni predračun predvideva 

samo en popust za celotno količino goriva, pri čemer pa formula pri merilu M1 deli točke na popust 

med plinskim oljem ter bencinom (80:20)? Prosimo za obrazložitev kako razumeti in sicer: ali se v 

ponudbenem predračunu prikaže en popust za obe vrsti goriv (skupno količino) ali pa se za vsako 

vrsto goriv da ločen predračun in je možno dati na vsako vrsto goriva drugačen popust?  
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Ali je pravilno razumevanje, da je popust enak za vse lokacije in ne različen po posameznih 

lokacijah? 

Odgovor: Naročnik je v čistopisu razpisne dokumentacije objavil popravek merila za popust. Gre 

za skupni količinski popust (obe vrsti goriva skupaj). 

 

3. Merila za ostale poštne lokacije (priloga ii.) Merilo M3 formula (stran 15): za to merilo je možno 

pridobiti največ 20 točk, v formuli za izračun točk pa navajate 35 prosimo za pojasnilo oz. popravek 

formule. 

Odgovor: Pravilno število točk merilo M3 (oddaljenost) je 35 točk. 

 

4. Prevoz plinskega olja D2 (priloga IV) str. 44 predpostavljamo, da gre pri tej kategoriji za strošek 

prevoza za dobavo goriva v agregate. Ker strošek prevoza ni objavljen po ceniku, zato se zdi 

zahtevani popust nerelevanten. Predlagamo, da se namesto popusta vpišejo stroški prevoza, in sicer 

za vsako posamično lokacijo posebej. 

 

Odgovor: Naročnik je v čistopisu razpisne dokumentacije posebej zapisal merila za lokacije (diesel 

agregate ) iz Priloge IV. Ceno prevoza bodo morali ponudniki vpisati v novo objavljeno Prilogo IV. 

(in ne popusta). 

 

5. AdBlue 

 

a. Izbrali boste 3 ponudnike, pri čemer po nam razpoložljivih podatkih AdBlue na zahtevani račun 

lahko dobavlja samo en ponudnik zakaj je torej AdBlue pogoj za Sklop 1? In še, kako boste ravnali, 

če bo pogoje za Sklop 1 izplnjeval samo en ponudnik? 

 

b. Ponudnik se lahko prijavi ter odda ponudbo za vse ali samo posamezne lokacije. Prav tako iz 

meril za Pošto Slovenije (priloga I.) ter meril za ostale poštne lokacije (priloga II.) sledi, da se AdBlue 

potrebuje samo za Pošto Slovenije (priloga I.), zakaj je torej AdBlue pogoj za Sklop 1? 

c. Od predvidenih 3 izbranih ponudnikov, po kakšnem ključu bo izbran dobavitelj AdBlue? 

Domnevamo, da primarni ponudnik za lokacije Ljubljana in Maribor? 

 

d. Glede zaračunavanja količin AdBlue predpostavljamo, da se zaračunavajo količine po dejansko 

dobavljenih količinah v zabojnik. Zakaj je torej umeščen v sklop 1, ki se primarno nanaša na kartično 

poslovanje (dobava goriva na bencinskih servisih), čeprav gre v primeru AdBlue za klasično 

veleprodajno dobavo? 

 

e. Na podlagi zgoraj navedenih argumentov predlagamo, da se dobava AdBlue izloči iz Sklopa 1 

ter opredeli kot ločen sklop za AdBlue. 

 

f. Glede cene za AdBlue ali je pravilno razumeti, da so veljavne cene objavljene cene na bencinskih 

črpalkah ali pa so veljavne cene iz cenika dobavitelja? 

 

Odgovor: Naročnik je za dodatek h gorivu AdBlue oblikoval poseben sklop pod številko 4. Zahteve, 

pogoji in merila za novi sklop so zapisani v čistopisu razpisne dokumentacije. 
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6.         Prosimo, da naročnik objavi seznam z okvirnimi količinami za posamezne pogodbene 

prevoznike Pošte in Intereurope v Sloveniji in na Hrvaškem, kar nam bo olajšalo pripravo ponudbe. 

 

Odgovor: Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal predvideno skupno količino potrebnega 

goriva za pogodbene prevoznike za celotno obdobje oddaje naročila (4 leta).  

Z okvirnimi količinami po posameznih prevoznikih bo naročnik ponudnike seznanil v fazi pogajanj. 

 

 

  


