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Številka: 430-105/2021-6
Datum: 30. 03. 2021

Zadeva:            POJASNILA NA PRISPELA VPRAŠANJA ŠT. 2
Zveza: Povabilo k oddaji ponudbe št. 430-105/2021-2 z dne 12. 3. 2021; Nakup 

prikolice za prevoz vojaških psov

Vezano na javno naročilo številka MORS 86/2021-JNNV naročnik odgovarja na vprašanja, 
prispela 29.3. 2021:

1. Naročnik zahteva »prostor za shranjevanje pripadajoče opreme (v strehi prikolice)«. 
Prosimo za razlago zahteve »v strehi«. Ali gre za prostor, ki je pod streho (med stropom 
boksov in streho) in ki se ne odpira skupaj s streho?

Odgovor: Gre za prostor v strehi prikolice, to je prostor nad stropom boksov in pod streho 
prikolice. Prostor je dostopen z odpiranjem strehe, ne odpira pa se skupaj s streho prikolice.

2. Naročnik zahteva »14 palična kolesa«. Ali so za naročnika sprejemljiva tudi 13 palična 
kolesa in posledično spremembe tehničnih karakteristik vezanih na to spremembo? 

Odgovor: Zahteva se zavrne. 13 palična kolesa za naročnika niso sprejemljiva. 14 palična 
kolesa namreč zagotavljajo večjo prehodnost prikolice na terenu ter boljše (udobnejše) vozne 
karakteristike pri vožnji po neravnem cestišču (vožnja preko grbin in jam).

3. Zahtevi naročnika sta »neodvisno vzmetenje« in »vijačne vzmeti, blažilniki«. Ali je za 
naročnika, za funkcijo vzmetenja, sprejemljivo tudi torzijsko vzmetenje z blažilniki? 

Odgovor: Sprejemljivo je tudi torzijsko vzmetenje z blažilniki.

4. Naročnik zahteva referenčno potrdilo (obrazec), ki ga morajo izpolniti stranke proizvajalca 
(za 4 kose v državah EU v letih 2018, 2019 in 2020). Proizvajalec dobavlja kinološke 
prikolice državnim organom zato je pridobivanje takšnih referenc zelo dolgotrajen postopek. 
Potrdil najverjetneje ne bomo uspeli pridobiti do roka za oddajo ponudb. Proizvajalec je 
specializiran za izdelavo transportnih rešitev za konje in pse z bogatimi referencami. Ali so 
številne slike dobavljenih prikolic objavljene na spletni strani proizvajalca lahko tudi ustrezna 
referenca? 

Odgovor: Referenčno potrdilo je obvezno. Verjetno proizvajalec ne prodaja prikolic samo 
državnim organom. Referenca zgolj 4 kose prodanih prikolic v zadnjih treh letih v vseh državah 
EU za specializiranega proizvajalca ne sme predstavljati težav pri pridobitvi ustreznega 
dokazila.

5. Zahteva naročnika je, da je »največja dovoljena masa: max. 750 kg«. Proizvajalec glede na 
dolgoletne izkušnje s proizvodnjo kinoloških prikolic za državne organe priporoča za prevoz 
štirih vojaških psov s pripadajočo opremo prikolico z večjo dovoljeno maso. Ali je za 
naročnika sprejemljivo, da se ponudi prikolica z največjo dovoljeno maso 1000kg in naletno 
zavoro? 
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Odgovor: Zahteva se delno zavrne. Največja dovoljena masa prikolice je lahko max. 750 kg. V 
primeru največje dovoljene mase prikolice 1.000 kg bi znašala največja dovoljena masa skupine 
vozil (vlečno vozilo + prikolica) več kot 3.500 kg, take skupine vozil pa ni več možno upravljati  z 
''B'' kategorijo vozniškega dovoljenja (potrebno je vozniško dovoljenje kategorije ''B' s kodo 96''), 
kar pa omejuje uporabnost prikolice.
Zahteva se ne zavrne glede možnosti naletne zavore: prikolica je lahko opremljena z naletno 
zavoro.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Natalija Bončina
Višja svetovalka I

Marjetka Kordiš
sekretarka

vodja sektorja

Poslano:
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