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Odgovori na vprašanja 16.4.2021 

 

1. Za sklop 2 navajate min zahteve izkoristek goriva in oprijem min. C. 

Guma pod zap. št. 2 145/70R13 m+s ne obstaja na tržišču s takimi zahtevami. Obstaja z 

min. zahtevo izkoristek goriva E. 

Prosimo za pojasnilo, ali lahko ponudimo tako gumo. 

 

Odgovor: Pri pnevmatiki v dimenziji 145/70R13 M+S dovoljujemo, da ponudniki ponudijo 

pnevmatiko z energetsko učinkovitostjo E ( iz zahtevanega razreda C se zniža na E), 

oprijem na mokri podlagi  pa ostaja nespremenjen (minimalno C). 

 

2. Prosimo za potrditev, ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, da se bančna 

garancija za resnost ponudbe predloži šele v drugi fazi torej po naročnikovem pozivu k 

oddaji cen. 

 

Odgovor: Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji, poglavje 3 (Navodila za izdelavo 

ponudbe), bodo morali ponudniki finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti v 

fazi oddaje ponudb (2. faza). 

 

 

3. V sklopu 4 pnevmatike dvokolesa navajate pri pozicijah 5, 6, 11, 12, 13 in 14 zahtevo po 

radialnih pnevmatikah, ki pa na tržišču ne obstajajo. 

 

Ali lahko ponudimo diagonalne? 

  

  

           Odgovor: Da. 

 

4. Zaporedna št. 33 - vaša zahteva 315/70 R 22,5 M+S 156/150L 

Taka pnevmatika za regionalno vožnjo za pogon ne obstaja. 

- ali lahko ponudimo vodilno pnevmatiko z oznako M+S in indeksom nosilnosti 156/150L? 

- oz. ali lahko ponudimo pogonsko pnevmatiko z manjšim indeksom nosilnosti 

(154/150L)? 

- oz. ali lahko ponudimo pogonsko pnevmatiko za avtocesto z oznako M+S in indeksom 

nosilnosti 156/150L 

 

Odgovor: Pod postavko 33 lahko ponudite pogonsko pnevmatiko za avtocesto z oznako 

M+S in indeksom nosilnosti 156/150L. 
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5. Sklop 3 (pnevmatike C3 za TV) 

 

Zaporedna št. 6: vaša zahteva je: 215/75R 17.5 M+S pogon 128/126M - take gume ne 

obstajajo. 

Glede na vašo zahtevo pnevmatike z oznako M+S namenjene za pogonsko os obstajajo samo 

126/124M. 

Ali lahko ponudimo vodilne pnevmatike z oznako M+S z indeksom nosilnosti 128/126M, ki ne 

bo imela slabših kriterijev, kot so zapisani v razpisni dokumentaciji (pogoj; kotalni upor 

minimalno razred C, oprijem na mokri podlagi minimalno razred D). 

 

Odgovor: Da, ponudnik lahko pod postavko 6 (sklop 3)  ponudi vodilno pnevmatiko z oznako 

M+S in indeksom nosilnosti 128/126M, ki ima kotalni upor minimalno razred C, oprijem na 

mokri podlagi pa minimalno razred D. 

 


