DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 2
k razpisni dokumentaciji:

Dobava priklopnih vozil in signalizacije
(int. ev. št. 000172/2019)

Ljubljana, avgust 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 2 za javno naročilo »Dobava
priklopnih vozil in signalizacije« (int. ev. št. 000172/2019).

Pojasnilo številka 2:

Zaradi napačnega zapisa naročnik podaja popravek opisa za priklopno vozilo, Sklop 4: Polportal prevozni,
6. PV10 - Polportal prevozni spremenljive vsebine (stran 39) in sicer:
Namesto:
• Dimenzija zabojnika za akumulatorske baterije in polnilec:
- Zabojnik za akumulatorje mora biti integriran na priklopno vozilo, mora biti zadostno
dimenzioniran (1,8m dolžine 0,6m širine in 0,25m višine) in narejen iz aluminijaste valovite
pločevine, fiksnimi stranskimi stenami ter z zadostno količino zank za pritrditev opreme.
•

Skico z dimenzijami skupne širine, dolžine in višine priklopnega vozila z nadgradnjo mora
ponudnik podati pri ponudbi. Prav tako mora ponudnik navesti velikost vgrajenih LED ter
medsebojno oddaljenost na signalni tabli. Ponudnik mora s ponudbo dostaviti tudi risbo, iz
katere bo razviden predviden izgled posameznih tipičnih vsebin na prikazovalniku. Naročnik bo
pri presoji ponudb upošteval tudi izvirne tehnične rešitve izvedbe signalne table posameznih
ponudnikov.

Pravilno:
• Dimenzija zabojnika za akumulatorske baterije in polnilec:
- Zabojnik za akumulatorje mora biti integriran na priklopno vozilo, mora biti zadostno
dimenzioniran (okvirnih dimenzij 1,8m dolžine, 0,6m širine in 0,25m višine, prilagojen za
vgrajeno opremo) in narejen iz aluminijaste valovite pločevine, fiksnimi stranskimi stenami
ter z zadostno količino zank za pritrditev opreme.
•

Skico z dimenzijami skupne širine, dolžine in višine priklopnega vozila z nadgradnjo mora
ponudnik podati pri ponudbi. Prav tako mora ponudnik navesti velikost vgrajenih LED ter
medsebojno oddaljenost na signalni tabli. Ponudnik mora s ponudbo dostaviti tudi risbo, iz
katere bo razviden predviden izgled posameznih tipičnih vsebin na prikazovalniku skladno z
veljavno zakonodajo o prometni signalizaciji in prometni opremi ter zakonu o motornih vozilih.

Vse ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

