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Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Zveza: Javno naročilo MORS 178/2019 – ON-JNNV / Nakup zdravil za preventivno zaščito

V času od 30. 7. 2019 do 6. 8. 2019 je naročnik na predmetno javno naročilo prejel naslednji vprašanji:

2. VPRAŠANJE:

Obstajata 30mg in 60mg oblika zdravila piridostigiminijevega bromida, ki imata različne indikacije, zanima 
nas katero indikacijo mora imeti zdravilo, ki je predmet razpisa. 

ODGOVOR 2:
Lahko ponudite 30 mg tablete ali 60 mg z razdelilno zarezo. Ponujena zdravila za preventivno zaščito pred 
živčnimi bojnimi strupi morajo izpolnjevati vse ostale zahteve navedene za SKLOP 1.

3. VPRAŠANJE:

Za 2. sklop vašega javnega naročila št. 178/2019 (nakup zdravil za preventivno zaščito) vam lahko 
ponudimo izdelek, ki ustreza vsem tehničnim in funkcionalnim zahtevam (ovojnina in navodila v slovenskem 
jeziku, zaščita pred poseganjem v zdravo, edinstvena oznaka, sredstvo ob dobavi ne sme biti starejše od 6 
mesecev, … ). 

Prav zaradi potrebe po izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev pa ugotavljamo, da bi bil rok dobave takšnega 
izdelka 20 tednov po prejemu vašega naročila, kar pomeni svežo proizvodnjo.
Zanima nas, če je glede na zgoraj navedena dejstva takšen rok dobave za vas sprejemljiv. Prosimo vas tudi 
za informacijo, ali boste v primeru, da vam to ustreza, ustrezno korigirali tudi razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR 3:

Naročnik ima za nakup zdravil rezervirana finančna sredstva za leto 2019, zato je zaželjeno, da se blago 
dobavi do 27.11.2019.

Iz navedenega razloga bo naročnik pri izbiri najugodnejšega ponudnika poleg cene upošteval tudi rok 
dobave blaga.

Naročnik spreminja zadnji odstavek točke 4 Povabila k oddaji ponudbe z naslednjim besedilom:



»Naročnik bo ob pogoju, da bo njegova ponudba po izvedenem pregledu označena za popolno, izbral 
ekonomsko najugodnejšega ponudnika na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

najnižja cena z DDV: 80 točk
najkrajši rok dobave: 20 točk.«

Marjetka Kordiš
sekretarka

vodja sektorja

Poslano:
– Na portal gov.si
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