DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 1
k razpisni dokumentaciji:

Dobava orodja
(int. ev. št. 000095/2019)

Ljubljana, maj 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 orodja«
(int. ev. št. 000095/2019).

Pojasnilo številka 1:

Vprašanje št. 1:
Spoštovani!
Pod zap. št. 22 - 26 zahtevate Izjavo o ustreznosti po EN12412.
Ta izjava ustreza: EN 12412: Toplotne lastnosti oken, vrat in polken. Določanje toplotne prehodnosti z
metodo vroče škatle.
Katero izjavo o ustreznosti predložimo, namreč zahtevana se ne nanaša na brusno industrijo.
Odgovor št. 1:
Pri zapisu je prišlo do napake.
Za artikle pod zap. št. 22-26 se zahteva izjava o ustreznosti po EN 12413.
Vprašanje št. 2:
6. KOMPLET ORODJA V KOVČKU IZ ABS MATERIALA
Prosimo za obrazložitev kako lahko v kovček navedenih dimenzij spraviš komplet orodja, ki vsebuje 343
kosov?
Odgovor št. 2:
Pri zapisu je prišlo do napake.
Kovček z orodjem mora vsebovati komplet orodja, ki je našteto v opisu postavke.
Vprašanje št. 3:
Pozdravljeni!
7. Modularni delovni pult z lesenim pokrovom pult: zahtevo imate, da mora obsegati 1 x ozki predalnik koliko delni - ni podatka, 1 x 2 delni in 1 x 4 delni predalnik.
Odgovor št. 3:
Ozki predalnik mora biti 7 delni.
Vprašanje št. 4:
Zap.št. 10:
a) 6 x nastavek vijačni dolg RIBE 1/2" - garnitura vsebuje 5 nastavkov, ali lahko ponudimo garnituro s 5
nastavki?
b) 3 x ključ nasadni dolg 1/2" - v garnituri so ključi nasadni 3/8" za svečke - ali lahko ponudimo ključe
nasadne 3/8"?
c) 8 x izvijač imbus s T ročajem - v garnituri je 7 izvijačev - ali lahko ponudimo grt. 7 izvijačev?
d) 9 x izvijač s TX profilom in s T ročajem - garnituri je 8 izvijačev, ali lahko ponudimo grt. 8 izvijačev?
e) 8 x izvijač nasadni - v garnituri so ključi nasadni - ali lahko ponudimo ključe nasadne, ki so v
garnituri?
f) 1 x pila okrogla - v garnituri je pila trikotna - ali lahko ponudimo pilo trikotno z ročajem?
g) 8 x ključ nasadni s TX profilom 1/4"- v garnituri so nastavki vijačni 1/4" s TX profilom, kaj ponudimo?
h) Ali ponudimo tudi 5 x nastavek vijačni 1/4" Inbus - ki je tudi v garnituri?
i) 15 x ključ nasadni 3/8" - garnitura zajema 17 kosov, ali lahko ponudimo grt. 17 kosov

Odgovor št. 4:
Ne. Naročnik zahteva voziček s setom orodja kot je navedeno v tehničnih specifikacijah in v tem delu ne
bo spreminjal tehničnih specifikacij.
Vprašanje št. 5:
Spoštovani,
za pozicijo 38 - marker nas zanima ali lahko ponudimo ustrezen marker s premerom 2-4 mm, ki je modre
ali rdeče ali zelene barve, ki ustreza vsem ostalim zahtevam in je po uporabi enakovreden?
Opomba: samo določene blagovne znamke imajo zapis, glede uporabnosti do 14 dni pri odprtem
markerju, vendar pa ne ustrezajo določenim ostalim zahtevam (v tem primeru premer konice in barva).
Marker, ki ustreza vašim zahtevam pa nima jasnega zapisa o možnosti uporabe do 14 dni pri odprtem
markerju.
Odgovor št. 5:
Da. Lahko ponudite tudi marker druge barve s premerom 2-4 mm, ki ustreza vsem ostalim zahtevam v
tehničnih specifikacijah in je po uporabi enakovreden.

Vse ostale zahteve ostajajo nespremenjene.
Vse spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi
ponudbe.

