DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 1
k razpisni dokumentaciji:

Dobava lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
(int. ev. št. 000233/2019)

Ljubljana, september 2019

V skladu z določili razpisne dokumentacije in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in
14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) vam posredujemo pojasnilo številka 1 za javno naročilo »Dobava lahkih
tovornih vozil z nizkimi emisijami« (int. ev. št. 000233/2019).
Pojasnilo številka 1:
Vprašanje št. 1:
Pozdravljeni!
Skladno z osnovnimi načeli na katerih temelji javno naročanje, kjer bi posebej izpostavili (ne)spoštovanje
načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, vas pozivamo da se sklop 1 predmetnega javnega
naročila razdeli na sedem sklopov, kar pomeni, da vsako od vozil predstavlja posamezen ločen sklop. Gre
za tehnično in namensko popolnoma različna vozila.
Obstoječ sklop namreč onemogoča prijavo različnih konkurenčnih ponudnikov na trgu prodaje lahkih
tovornih vozil, ki ne ponujajo celotne palete vozil.
Vprašanje št. 2:
Spoštovani,
V okviru tehničnih zahtev so pri vozilih LV2, LV 4, LV 5 navedena dvojna zadnja kolesa. Ali dopuščate
možnost, da pri navedenih vozilih ponudimo tudi vozila z enojnimi zadnjimi kolesi.
Vprašanje št. 3:
1.Vprašanje za sklop 1, za tehnične opise: LV1C, LV4, LV5, LV5CNG
-zahtevan je alternator moči min. 120Ah. Po izkušnjah zaradi potreb nadgradenj in optimalnega
delovanja vozila priporočamo, da je alternator moči min. 200Ah.
Vprašanje št. 4:
Vprašanje za sklop 1,
V sklopu 1 je zajeta široka paleta vozil z nadgradnjami zelo različnih proizvodnih zahtevnosti. Ali bi lahko
naročnik sklop 1 razdelil na več sklopov (npr. poenotenih glede na zahtevnost nadgradnje) ter s tem
omogočil še večjo konkurenčnost pri ponudnikih.
Vprašanje št. 5:
Vprašanje za sklop 1,
Ali bi lahko naročnik pri zahtevnejših predelavah za tehnične opise LV1C, LV4 in LV5 podaljšal dobavni
rok kompletnih vozil za mesec dni?
Vprašanje št. 6:
* v razpisni dokumentaciji je zahteva po oddaji vseh pozicij posameznega sklopa
Ali je delna ponudba pozicij v posameznem sklopu za naročnika sprejemljiva oziroma izključujoča za
ponudnika?
Pojasnilo naročnika:
Vezano na postavljena vprašanja ponudnikov glede razdelitve skopa 1 - Lahka tovorna vozila na več
sklopov, dodajanje novih sklopov v EU obrazce na Portalu eNaročanje, skladno z zahtevami ZJN-3 glede
vrste, oblike in načina objave obvestil, ni mogoče.
Zaradi pravilnosti izpeljave postopka zato naročnik, skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, ustavlja
postopek javnega naročanja.
Naročnik bo pripravil novo razpisno dokumentacijo z razdelitvijo na tehnično in namensko ustrezne
sklope in javno naročilo ponovil.

