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Zadeva: Vprasanje glede javnega razpisa za nakup in vzdrievanje stacionarnih radarjev zastavljeno na 
37.seji mestnega sveta, 25.4.2018 - ODGOVOR 

Na 37. seji mestnega sveta 25.4.2018 sta mestna svetnica gao Sasa Kristan in mestni svetnik g. Janez (erne, 
postavila vprasanje v zvezi poteka javnega naroeila nakupa in vzdrzevanja stacionarnih radarjev. 

o javnem naroeilu st. JN001291/2018-B01 z dne 5.3.2018, Nakup treh stacionarnih merilnikov hitrosti za 
samodejno evidentiranje prekrskov in vzdrzevanje merilnikov za obdobje 96 mesecev od dobave 
merilnikov, je bilo mestnemu svetu dne 10.4.2018 ze dana pisno pojasnilo 51. st. 0610-48/2018-1-4401, 
kot odgovor na zastavljeno svetnisko vprasanje na 36. seji mestnega sveta. 

Dodatno pojasnjujemo, da je naroenik do roka za oddajo ponudb (t.j. do 9. 4. 2018 do 09:00 ure) prejel 
enD pravoeasno ponudbo, ki jo je oddal ponudnik Intermatic in zen iring & consulting d.o.o., Glonarjeva 
ulica 1, 1000 Ljubljana. Skladno z 89. elenom Zakona 0 javnem naroeanju je naroenik prispelo ponudbo 
pregledal in ocenil. Po pregledu prispele ponudbe je naroenik ugotovil, da ponudba ni dopustna, saj 
ponudnik v ponudbi ni izkazal izpolnjevanja POGOJA 1 Tehniene sposobnosti - »Referenene dobave in 
izvajanje storitev vzdrzevanja« v delu, ki doloea, da se usposobljenost prizna ponudniku, ki je je v obdobju 
zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega naroeila na Portalu javnih naroeil, izvajal storitve 
vzdrzevanja najmanj treh merilnikov hitrosti v neprekinjenem trajanju vzdrzevanja najmanj dvanajst 

mesecev. 

Zaradi navedenega je bila sprejeta odloeitev, da se pravoeasno prispela ponudba zavrne in javno naroeilo 
ne odda. Odloeitev je dne 5.5.2018 postala pravnomoena. 

Trenutno se pripravlja dokumentacija za ponovno objavo javnega narocila, ki ga bomo objavili v 

najkrajsem moznem casu. 
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