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Ponudnikom

Y ntezi z javnim narodilom St. 1 l/210018 >Radunalni5ko usposabljanje starej5ih obdanov MOL(
posredujemo odgovore na vpraSanja, ki smo jih prejeli od potencialnih ponudnikov vezano na
Povabilo k predloZitvi ponudbe Stevilka 430-1695/2010-3 z dne 25. 5. 20ll (v nadaljevanju:
povabilo).

1. VPRASANJE

V tabeli Organizacija iztajanja tedajev (str. 8) je napisano, da se telaj intaja na najmanj Sestih
lokacijah hkrati...kar pomeni, da bi npr. ob 10 udeleZencih/skupino, inajalec moral priskrbeti 60
prenosnih radunalnikov. Ali to drZi? Ali je istodasno inajanje teEaja na najmanj Sestih lokacijah
pogoj za izpolnjevanje sposobnosti izvajar$a radunalni5kega usposabljanja?

ODGOVOR:
lzvajalec mora biti sposoben, skladno z razpisanimi pogoji, zagotoviti tak5no Stevilo prenosnih
radunalnikov, da bo lahko zagotovil iz,tajanje tedaja na najmanj Sestih lokacijah istodasno.
Maksimalno Stevilo tedajnikov v posamezni skupini pa je 12 (Ponudnik naj bo pozoren na odgovor na
5. vpra5anje dopisa narodnika Stevilka 430-169512010-10 z dne 30. 5. 201 1).
Taka sposobnost je med ostalim pogoj za zagotavljanje sposobnosti izvajanja radunalni5kega
usposabljanja.

2. VPRASANJE

Ali se zapodizvajalca Steje tudi Student, ki bo delo opravljal preko Studentske napotnice.

ODGOVOR:
Ne. Se pa ponudnik, s podpisom izjave iz priloge 2, pod kazensko in materialno odgovornostjo
zaveile, da bo le-ta imel ustrezno znanje, da bo delo izvedeno kakovostno.

3. VPRASANJE

Ali obstaja razpisna dokumentacija s prijavnimi obrazci tudi v WORD obliki (de da" kako jo lahko
dobimo)?

ODGOVOR:
Obrazce za prijavo v Word obliki objavljamo na naslednji spletni povezavi:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbedavna-narocila/razpisi/72452ldetail.html.

Ponudnik lahko dokumente izpolnjuje le na zato opredeljenih mestih, ne sme pa jih spreminjati. V
primeru, da bo obrazce nedovoljeno spreminjal, bo njegova ponudba omadena kot nepopolna in
izlodena iz ocenjevanja.



4. VPRASANJE

Imam vpraSanje, ki se navezuje na izpolnjevanje priloge 7. Zal<ai je potrebno v tabelo vpisovati
vrednost referendnih poslov, saj ta podatek velja .za poslovno tajnost in ne predstavlja bistvenega
podatka za ra4is za katnrega pripravlj amo ponudbo.

ODGOVOR:
Tahteva o razkritju vrednosti referendnih poslov izhaja iz dolodila v drugi alineji a todke drugega
odstavka45. dlena ZIN-2C (Uradni listRS, St. 128/06, 16/08, l9l10 in 18/11). Takpodatekponudnik
ne more oznaditi kot poslovno skrivnost.

5. \IPRASANJE

Ali lahko oddamo skenirana ali faxirana referendna potrdila (z napisom KOPUA ENAKA
ORIGINALU in Zigom ponudnika ter podpisom direktorja), to vpra5anje velja le v kolikor ne bi
uspeli od vseh sftank pridobiti pravodasno original potrdil - v kolikor bo pofiebno kasneje priloZimo
originale?!

ODGOVOR:
Da.

Odgovori na vpraianja z objavo na spletni stani Mestne obdine Ljubljana skupaj z odgovori na
vpralanja Stevilka 430-"169512010-10 z dne 30. 5.2011postanejo sestavni del razpisne dokumentac[ie
Stevilka 430-169512010-3 z dne 25. 5. 20ll in jih je ponudnik dolZan upo5tevati pri pripravi svoje
informativne ponudbe.

Pripravila:
Marjeta Br4iak
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