
  
 

 

Datum: 8. 7. 2021 
 
 
ZADEVA: POJASNILO ŠT. 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ŽALE-16/21 - Ureditev 
klimatizacije v upravno tehničnem objektu 
 
1. Dne 6. 7. 2021 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo 

vsebino: 
»Spoštovani! 
opozarjamo še enkrat, da Hitachi ne ustreza tehničnim zahtevam, zato ne more biti naveden 
kot ustrezen. 
Če ne boste zadeve ustrezno korigirali in/ali navedli ustrezen model bomo primorani vložiti 
revizijo. 
Da ne omenjamo, da bi se vgradile naprave Hitachi, katere se neustrezne zahtevam razpisa. 
hvala na odgovoru.« 
 
Posredujemo vam odgovor naročnika: 
Naročnik je z objavo Pojasnila št. 1 z dne 5. 7. 2021 ponudnike opozoril, da naj Ponudniki 
upoštevajo naročnikove željene tehnične lastnosti naprav. Ne glede na navedeno, je naročnik 
popravil Popis del in odstranil tip modela hladilnih naprav. 
 
Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen popis del z 
dne 8. 7. 2021 in ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi. 
 
Naročnik ustrezno podaljšuje rok za oddajo ponudb. 
 
2. Posredujemo vam dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije: 
Naročnik v objavljeni razpisni dokumentaciji v poglavju 3.2. Pogoji za sodelovanje dodaja novo 
točko 3.2.8. Specifikacija ponudbe, ki se glasi: 
 
»Ponudnik mora za tehnični del ponudbe v prilogi 10 izpolniti tabelo, kjer za spodaj napisane 
postavke navede model in tip opreme: 

- Zavihek »Strojna oprema 1«, Poglavje Hlajenje: za postavke 1, 2 in 3, 12 in 13 
- Zavihek »Strojna oprema 1«, Poglavje Prezračevanje: za postavke 1 in 2 
- Zavihek »Strojna oprema 2«, Poglavje Hlajenje: za postavke 1, 2 in 3, 12 in 13 
- Zavihek »Strojna oprema 2«, Poglavje Prezračevanje: za postavke 1 in 2 

 
Če ponudnik tabelo v Prilogi 10 ne bo v celoti ustrezno izpolnil že v osnovni ponudbi, ga 
naročnik ne bo pozval na dopolnitev ponudbe, ponudba pa bo zavrnjena kot nedopustna. 
 
Ponudnik lahko za zgoraj napisane postavke predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca 
opreme (z navedenimi karakteristikami oz. specifikacijami) in jo predloži za Prilogo 10. 
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Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A in priloge 10. 
 
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s 
prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.« 
 
Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate dodano prilogo 10 in jo-
ustrezno izpolnjeno skupaj z zahtevanimi dokumenti priložite k ponudbi. 
  

 
Spremeni se: 
- datum oddaje ponudb in sicer je novi datum za oddajo ponudb dne 19. 7. 2021 
do 10 ure, odpiranje ponudb bo istega dne ob 10:15 uri 
- datum za dodatna pojasnila ponudnikom in sicer je novi datum 13. 7. 2021 do 10 
ure.  
- datum za zadnji dan ogleda objekta naročnika in sicer je novi datum 12. 7. 2021 
do 12. ure. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika do 9. 7. 2021 in se 
dogovoriti za sestanek. 

 
To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Pojasnilo je bilo dne, 8. 7. 2021 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil. 
 
Lepo pozdravljeni! 
                                                                        JAVNI HOLDING Ljubljana 

Sektor za javna naročila 
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SPECIFIKACIJA PONUDBE priloga 10 

 
Kot ponudnik: ______________________________________________________________ 
za izbiro izvajalca za javno naročilo: 
 
ŽALE-16/21 – Ureditev klimatizacije v upravno tehničnem objektu 
 

Izjavljamo, 
da smo pri oddaji ponudbe v celoti upoštevali PZI dokumentacijo št. 132-10-19, ki ga je izdelalo 
podjetje RE ING d.o.o., Murska Sobota in je sestavni del objavljene razpisne dokumentacije. 
 

zahtevana opremo: MODEL TIP: Priložena 
dokumentacija 

(Ustrezno 
obkroži): 

1. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 1 

  DA  /  NE 

2. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 2 

  DA  /  NE 

3. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 3 

  
DA  /  NE 

4. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 12 

  DA  /  NE 

5. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 13 

  DA  /  NE 

6. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Prezračevanje:  postavke 1 

  DA  /  NE 

7. Zavihek »Strojna oprema 1«, 
Poglavje Prezračevanje:  postavke 2 

  DA  /  NE 

8. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 1 

  
DA  /  NE 

9. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 2 

  
DA  /  NE 

10. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 3 

  
DA  /  NE 

11. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 12 

  
DA  /  NE 

12. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Hlajenje: postavka 13 

  
DA  /  NE 

13. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Prezračevanje:  postavke 1 

  
DA  /  NE 

14. Zavihek »Strojna oprema 2«, 
Poglavje Prezračevanje:  postavke 2 

  
DA  /  NE 

 
Želeno je, da gospodarski subjekt dokumentacijo predložijo po vrstnem redu. 

 
   

(kraj, datum) žig (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe 
gospodarskega subjekta) 

 


