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1. Naročnika prosimo, da se objavijo ustrezni popravki in manjkajoči dokumenti ter 

podaljšata (i) rok za postavljanje vprašanj in (ii) rok za oddajo ponudb. 

Ker popravki in manjkajoči dokumenti do zdaj niso bili objavljeni, je jasno, da niso bili 

objavljeni pravočasno in sproti, zato ponudniki niso mogli postavljati dodatnih vprašanj o 

morebitnih novih nejasnostih ali manjkajočih dokumentih, ter da ponudniki (zlasti tuje 

družbe, ki bodo zagotovile ustrezne prevode itd.) zaradi manjkajočih dokumentov ne 

bodo mogli oddati sprejemljivih in pravočasnih ponudb do trenutno opredeljenega roka 

za oddajo ponudb (tj. 27. januarja 2021). 

 

Odgovor: Dokumente bo naročnik posodobil skladno z odgovori v Q&A preden bo 

izbranemu ponudniku posredoval pogodbo v podpis, skladno z določili javnega naročanja. 

Rok za oddajo ponudb se podaljšuje do 26. 2. 2021, rok za oddajo vprašanj se podaljšuje 

do 1.2. 2021 

 

2. Ker je ključno osebje med prazniki odsotno, vas vljudno prosimo, da rok za predložitev 

prve faze razpisa podaljšate za tri tedne po prejemu odgovorov na vprašanja. 

(Tema: Datum oddaje ponudbe) 

Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih. 

 

3. Kdaj se predvideva ogled lokacije pred oddajo ponudbe (datum/čas/lokacija)? 

Ali je ogled lokacije potreben, da se opredeli ustreznost obstoječe storitvene infrastrukture 

ter načrtuje in izvede zahtevano delo? 

(Tema: Ogled lokacije, razpisna dokumentacija, oddelek 4) 

 

Odgovor: Naročnik je v predhodno objavljenih odgovorih podal tudi PDF načrta zgradbe. 

Zaradi trenutnega epidemičnega stanja naročnik ukinja zahtevo glede ogleda lokacije.  

 

4. Kje lahko dostopamo do »test deckov«? 

(Tema: »Test decki« za merjenje OCR; razpisna dokumentacija 1.12, M2) 

Odgovor: Za prejem test decka pišite kontaktni osebi za to JN, gospe Alenki Horvat in 

zaprosite za test deck. Pri tem predložite izpolnjen in podpisan DPA (priloga k razpisni 

dokumentaciji) in navedite e-mail prejemnika, kamor se Test deck naj pošlje. Na podlagi 

podpisanega DPA dokumenta obeh strank, naročnik ponudniku pošlje Test deck. 

 

5.  RD, 4.1. II. 3 stran 34 

Zahtevani 10-mesečni rok od podpisa pogodbe do SAT je v nasprotju z navedenim 
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podpisom februarja 2021 in najzgodnejšo razpoložljivostjo nove stavbe januarja 2022. 

Prosimo vas, da nas obvestite o ustreznem časovnem razporedu. 

 

Odgovor: Naročnik zapis spreminja na naslednji način: Izbrani ponudnik bo najkasneje 10 

mesecev pred možnostjo vstopa v objekt, kjer se bo umeščal LISM sistem, od naročnika 

prejel pisno ‘naročilo za pričetek’ aktivnosti, vezane na to pogodbo. Naročnik predvideva, 

da bo dostop do lokacije predvidoma mogoč 1. 3. 2022.  

Izvedba SAT testa je predvidena najkasneje 3 mesece po roku, ko je ponudniku bil 

omogočen dostop do lokacije oz. 13 mesecev po prejetju ‘naročila za pričetek’ aktivnosti. 

 

6. Vljudno prosimo za potrditev, da lahko reference iz točke P 8 (str. 15 razpisne 

dokumentacije) poleg ponudnika izkazujejo tudi oziroma zgolj podizvajalci ponudnika. 

Odgovor: reference lahko izkazujejo tudi podizvajalci.  

 

7. Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijave, in sicer za dodatnih 30 dni (to je do 

dne 26.02.2021 do 12. ure) predvsem iz razloga kompleksnega predmeta javnega naročila, 

ki terja več časa za pripravo prijave in ustreznih dokazil ter omejene komunikacije v času 

izrednih razmer COVID-19 

Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih. 

 

8. Poglavje 1.3: Ali to pomeni, da bo Pošta Slovenije sprejela tehnično dokumentacijo za 

ponudbo v angleškem jeziku? »Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene strokovne izraze v 

tujem jeziku, vendar samo v tehničnem delu ponudbe.« 

Odgovor: Ponudba mora biti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku. V tehničnem delu 

(npr. opis rešitve) je ponudba lahko v angleškem ali slovenskem jeziku. 

 

9. V oddelku 3 Terminski plan ste zapisali: »Trajanje implementacije od podpisa pogodbe do 

testa SAT je lahko maksimalno 10 mesecev.« 

V oddelku 8 ste zapisali: »ponudnik mora izdelati dele naprave v tovarni do konca 

leta 2021, tj. v 10 mesecih.« 

- Prosimo, da potrdite, da »implementacija« v oddelku 3 pomeni »izdelati dele«, ker objekt 

ni pripravljen v 10 mesecih od podpisa pogodbe in zato montaže pred SAT ni mogoče 

izvesti? 

Odgovor: Potrjujemo navedeno in hkrati spreminjamo zapis. Nove časovne roke smo 

navedli v predhodnih odgovorih. 

 

10. Ponudnik se zavezuje, da bo dosegel vsaj 90 %/95 % rezultat bralnosti za pošiljke iz 

notranjega prometa/z azijskih trgov. Ali nam lahko pošljete slike navedenega »test decka« 

za obe kategoriji skupaj z ustreznimi tabelami s pravilnimi rezultati za pošiljke v test-

deckih? 

Odgovor: Ponudnikom, ki so zahtevali test deck in imajo z naročnikom podpisan DPA je 

naročnik že poslal zahtevano.  

 

11. Pri analizi členov 5, 20, 21 in 22 OKVIRNEGA SPORAZUMA št. 660000 imamo vtis, da 

odgovornost izvajalcev ni omejena.  

Tako potencialno tveganje je treba zajeti v ceno. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje med 

tveganjem, odgovornostjo in cenami, predlagamo skupaj največ 100 %, razen če škoda 
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nastane zaradi hude malomarnosti izvajalca. Menimo, da je to bolj v skladu s tržnim 

standardom za tak projekt. 

Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih. 

 

12. Pogodba ima v 5. členu Projektiranje naslednji odstavek: 

Izvajalec z izročitvijo projekta izključno na naročnika prenaša materialne avtorske pravice, 

in sicer pravico do reproduciranja in pravico distribuiranja avtorskega dela za potrebe 

gradnje objekta ter pravico predelave, pri čemer jih lahko naročnik brez dovoljenja 

izvajalca prenese naprej na tretjo osebo. 

Kot razumemo, Pošta Slovenije zahteva pravico do prenosa pravic na tretjo osebo, če 

izbrani dobavitelj ni sposoben izpolniti svojih obveznosti. Pričakujemo, da bo tak prenos 

pravic omejen za pošto Slovenije in tretjo osebo, prejemnico, in se bo uporabil le za 

izpolnitev namena pogodbe. 

Ali lahko to potrdite? 

Odgovor: Naročnik to potrjuje. 

 

13. V Terminskem planu izvedbe naročila v oddelku 8 LISM dokumentacija v dokumentu 

0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je navedeno, da mora 

ponudnik po predvidenem podpisu pogodbe (februar 2021) izdelati dele naprave v tovarni 

do konca leta 2021, tj. v 10 mesecih. Naročnik seznanja ponudnika, da bo novo zgrajena 

hala (v kateri bo naprava montirana) ponudnikom na voljo najhitreje v mesecu 

januarju 2022. Montaža in test SAT: v prvem in drugem četrtletju leta 2022, 3-mesečno 

poskusno obratovanje ter zaključek projekta po primopredaji in zaključnem poročilu: v 

drugem četrtletju 2022; glede na to, da je terminski načrt montaže in testa SAT v celoti 

odvisen od tega, ali bo novozgrajena hala pravočasno na voljo, na kar izvajalec nima 

nobenega vpliva, prosimo, da potrdite, da bo v primeru zamude in morebitnih dodatnih 

stroškov, vključno s stroški skladiščenja, te stroške nosil naročnik. 

 

Odgovor: Naročnik bo kril morebitne stroške zamude, ki lahko nastanejo zaradi tega, ker 

naročnik ponudniku ne bi mogel omogočiti dostopa do lokacije v predvidenem časovnem 

roku. 

 

14. 1.11 Cena dokumenta 0026-2020-0026-JNB-6_RAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx je 

navedeno, da morajo posamezne pozicije vključevati vse stroške storitev in blaga. 

Naročnik ne bo dovoljeval nobenih dodatnih stroškov.  

Prosimo, da naročnik potrdi, da bo v primeru potrebnih dodatnih gradbenih del to 

področje in odgovornost naročnika in ne izvajalcev. Poleg tega prosimo, da naročnik 

potrdi, da bo nosil dodatne stroške, npr. stroške skladiščenja, ki bi nastali izvajalcu zaradi 

zamude pri pripravljenosti objekta. 

Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih. 

 

15. Pod točko 3 Terminski plan in pričetek dela je navedeno, da je trajanje implementacije od 

podpisa pogodbe do testa SAT lahko maksimalno 10 mesecev; prosimo vas, da potrdite, da 

je to obdobje mišljeno do začetka testa SAT, medtem ko se test SAT, 3-mesečno poskusno 

obratovanje, zaključek projekta po primopredaji in zaključno poročilo zgodijo po 10-

mesečnem obdobju, in niso vključeni v zgoraj navedeno 10-mesečno obdobje? 
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Odgovor: Odgovorjeno v predhodnih vprašanjih. 

 


