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Zadeva: ODGOVOR NA VPRAŠANJE PONUDNIKOV I.

Zveza: Javno naročilo št. 43008-2/2022, Nakup konferenčnega sistema ter ozvočenja za 

namen terenskega dela

1. vprašanje ponudnika (prejeto 17. 3. 2022 ob 8:29):

Spoštovani,

1) V obrazcu št. 2: "Predračun za JN št. 43008-2/2022" je v poziciji št. 33 sklopa 3 v opisu 

navedeno: "LCD zaslon diagonale 23" ločljivosti FullHD....", medtem, ko je kot oprema oziroma 

referenčni model naveden 32" ekran.

Vprašanje št.1:

Ali je pravilna velikost ekrana dejansko 32"? Prosimo, da naročnik ustrezno popravi specifikacijo 

in določi pravilno velikost zahtevanega ekrana.

2) V obrazcu št. 2: "Predračun za JN št. 43008-2/2022" v vseh točkah postavk niso navedene 

"enote mere" in "količine". Manjkajoče "enote mere" in " količine niso navedene v:

- sklop 3, pozicija št. 1

- sklop 3, pozicija št. 2

- sklop 3, pozicija št. 3

- sklop 3, pozicija št. 6

- sklop 3, pozicija št. 11

Vprašanje št. 2:

Prosimo naročnika, da ustrezno dopolni vse manjkajoče elemente "enote mere" in "količine" v 

specifikaciji št. 2.

Lep pozdrav

Odgovor naročnika: 

Odgovor št. 1.: 

Pravilna velikost ekrana v poziciji št. 33 v sklopu 3 je 32". Naročnik je v tem delu spremenil 

dokumentacijo za oddajo javnega naročila. Dokument je dostopen na spletni strani naročnika: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nakup-konferencnega-sistema-ter-ozvocenja-za-namen-

terenskega-dela-220310095004/.

Odgovor št. 2.: 

Naročnik je dopolnil manjkajoči podatke - enote mere in količine ter v tem delu spremenil 

dokumentacijo za oddajo javnega naročila. Dokument je dostopen na spletni strani naročnika: 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nakup-konferencnega-sistema-ter-ozvocenja-za-namen-

terenskega-dela-220310095004/.
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Vsi odgovori in dodatna pojasnila se štejejo kot dopolnitev dokumentacije za oddajo javnega 

naročila št. 43008-2/2022.

mag. Janja Garvas Hočevar 

v. d. generalnega sekretarja

Poslati:

- objava na spletni strani naročnika,

- objava na portalu javnih naročil.
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