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Evidenčno javno naročilo Dobava pisarniškega papirja – št. 401-4EJN/2018-UL PEF
DODATNA POJASNILA K OPREDELJENIM ZAHTEVAM V RAZPISNI DOKUMENTACIJI ZA DOBAVO
PISARNIŠKEGA PAPIRJA:

Vprašanje 1: za bel papir: belina vsaj CIE 150 (po ISO 11475):
Zap. št. 1 in 5 : zapisali ste blagovno znamko (ali enakovredno) kar pomeni, da lahko ponudimo papir v
skladu z navedenim papirjem ali enakovredno temu papirju. Navedena zahteva po belini vsaj 150
opredeljuje papirje, ki so po ceni v višjem razredu kot papir, ki ste jih navedli kot primerjavo.
Kvaliteto papirja, ki ste jo navedli kot enakovredno z referenčnim izdelkom pa izkazuje kvaliteto
papirjev, ki imajo na trgu pri različnih proizvajalcih CIE 146 ±3. Glede na dostopne podatke iz prejšnjega
razpisa ste tak papir verjetno tudi kupovali in predvidevamo, da ste bili z njim zadovoljni.
Ali lahko ponudimo belino 146 ±3?
Odgovor 1:
Ponudnik lahko ponudi papir z belino 146 ±3.
Vprašanje 2: za ves papir - odstopanje navzdol pri gramaturi papirja ni dovoljeno:
Fotokopirni papirji brez tolerance v gramaturi ne obstajajo. Zato je tudi zmeraj predvidena proizvodna
toleranca v gramaturi pri papirjih s strani proizvajalcev, različno glede na gramature:
+/-4 g/m2 za papir gramature od 80 do 100 g/m2,
+/-6 g/m2 za papir gramature 120 g/m2 in
+/-8 g/m2 za papir gramature od 160 do 220 g/m2.
Odgovor 2:
V razpisni dokumentaciji Priloga 2 se v drugi alineji zahtev dosedanje besedilo nadomesti z novim:
za ves papir: odstopanje pri gramaturi papirja je dovoljeno v naslednjih vrednostih:
+/-4 g/m2 za papir gramature od 80 do 100 g/m2,
+/-6 g/m2 za papir gramature 120 g/m2 in
+/-8 g/m2 za papir gramature od 160 do 220 g/m2.
Vprašanje 3: za ves papir: zadostuje temeljnim okoljskim pogojem iz točke 3.3. priloge 3 Uredbe o
zelenem javnem naročanju (primarna vlakna za proizvodnjo celuloze, iz katerih je izdelan
papir, morajo izvirati iz zakonitih virov; papirna vlakna ne smejo biti beljena z
elementarnim
klorom)
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Točka 3.3. priloge 3 Uredbe o zelenem javnem naročanju je veljalo do 1.1.2018. Verjetno ste mislili
sedanjo Uredbo (Uradni list RS, št. 51/17 in Primeri okoljskih zahtev in meril (pripravilo Ministrstvo za
javno upravo –Direktorat za javno naročanje)) in zajema papir, ki so v predračunu pod zap. št. 1 do 10?
Odgovor 3:
V razpisni dokumentaciji Priloga 2 se v tretji alineji zahtev dosedanje besedilo nadomesti z novim:
za ves papir: zadostuje temeljnim okoljskim pogojem po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17 in Primerih okoljskih zahtev in meril (pripravilo Ministrstvo za javno upravo –
Direktorat za javno naročanje) verzija 1.1. Februar 2018) za »Pisarniški papir in higienski papirnati
izdelki«, točka 5.
Vprašanje 4:
Kako boste preverjali ali ponujeni papirji izpolnjujejo zahteve?
Odgovor 4:
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisano in žigosano izjavo, da ponujeno
blago izpolnjuje temeljne okoljske pogoje po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
51/17 in Primerih okoljskih zahtev in meril za »Pisarniški papir in higienski papirnati izdelki«, točka 5.
V kolikor ponudnik svoji ponudbi ne bo predložil zgornje izjave, ga bo naročnik pozval, da tako izjavo
predloži v roku treh dni od izteka roka za oddajo ponudb.
Vprašanje 5:
5. člen vzorca pogodbe določa, da je ocenjena vrednost pogodbe 15.000€ brez DDV. V Obrazcu
Ponudba pa v 7. točki piše, da se pogodba izteče z dnem, ko znesek za nabavljeno blago doseže 19.900
€ brez DDV, v posameznem koledarskem letu. Kateri znesek je pravi?
Odgovor 5:
Ocenjena vrednost pogodbe 15.000€ brez DDV
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