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Številka: 461-I-DeS-950/18
Datum: 19. 12. 2018

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo prijave/ponudbe za javno naročilo »FIZIČNO IN
TEHNIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 6. 12.
2018, številka objave JN008415/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 12. 2018, številka
objave 2018/S 236-539482, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila, kot sledi:
Naročnik v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe dopolnjuje 9. pogoj v točki 2.11.2.2 Tehnična in
strokovna sposobnost, ki po novem glasi:
»da zagotavlja za sisteme tehničnega varovanja in sisteme za javljanje požara naročnika s strani
proizvajalca opreme (Notifier, Hochiki in Advanced) pooblaščen in usposobljen servis.
Naročnik dopušča, da ponudnik naročnikove sisteme tehničnega varovanja in sisteme za javljanje požara
nadomesti z lastnimi sistemi. V primeru, če bo ponudnik zamenjal naročnikove sistema za tehnično
varovanje in sisteme za javljanje požara, mora to storiti brezplačno, sistemi pa morajo biti novi in po
funkcionalnosti ter kvaliteti enakovredni ali boljši od naročnikovih. Za zamenjano opremo mora ponudnik
nuditi najmanj enoletno garancijo in s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis.
Dokazilo: ESPD obrazec
V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom, mora v ponudi
predložiti tudi ESPD obrazec za ta gospodarski subjekt.
Opomba:
Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrdilo proizvajalca opreme (Notifier,
Hochiki in Advanced), da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje sistemov tehničnega varovanja in
sistemov za javljanje požara naročnika oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo
proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis sistemov tehničnega varovanja in sistemov za
javljanje požara naročnika, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje le-teh. Zaželeno je, da
ponudnik predloži potrdilo proizvajalca že ob oddaji ponudbe.
V kolikor ponudnik namerava zamenjati opremo naročnika z drugim proizvajalcem, predloži ponudnik
potrdilo tega proizvajalca. Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno, da bo
zamenjana oprema enakovredna naročnikovi.«
Popravek je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Hvala na razumevanju in lep pozdrav!

Objavljeno na:
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si),
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/).

