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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 in 69/2019 
Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017 14/2018, v nadaljevanju »ZJN-3«) vas vabimo, 
da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
 

Predmet javnega naročila je: POSLOVNI NAJEM OSEBNIH VOZIL Z 
NIZKIMI EMISIJAMI 

 
Podatki naročnika. 
 
 
Naročnik:   Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

Zastopnik naročnika:  Uroš Blažica 

Davčna številka:  SI 37102656 

Naslov:   Erjavčeva 22 

Poštna št. in kraj:  5000 Nova Gorica 

Matična številka:  5229839 

IBAN:    SI56 047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica 
 
 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). 
 
 
 
        Naročnik: 
        Elektro Primorska, d.d. 
        Uroš Blažica 
        Predsednik uprave 
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2. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

2.1 Izvajanje naročila – pravna podlaga: 
 
Javno naročilo se oddaja kot naročilo male vrednosti, na podlagi določil 47. člena Zakona 
o javnem naročanju. Javno naročilo se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s področja 
javnih naročil, konkurence, varstva okolja ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje kamor 
sodi predmet tega javnega naročila.  

 
2.2 Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba: 

 
Ponudnik mora izdelati in predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. V vseh fazah postopka 
oddaje javnega naročila se uporablja samo slovenski jezik. Če ponudnik predloži ponudbo 
v tujem jeziku, naročnik zahteva, da predloži tudi overjen prevod.  
 
 

2.3 Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo: 
 
Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani naročnika. 
Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: 
http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1 
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo 
ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. 
 
Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za 
to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi 
predmetnega javnega naročila. 
Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril. 
 
Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do 20. 1. 2020 do 10:00 ure. Na zahteve 
za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 
naročnik ne bo odgovarjal. 

 
 
Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na Portalu 
javnih naročil. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za 
ponudnike in naročnika obvezujoči. 
 
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila sodelujočemu v postopu 
oddaje javnega naročila dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, 
podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki preko slovenskega portala za javna 
naročila, naročnika ne obvezujejo. 
 
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno 
dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k 
razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del 

http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
http://www.enarocanje.si/
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razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in 
odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. 
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na Portalu 
javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom 
omogočil upoštevanje dopolnitev. Če dodatne informacije niso bistvene za pripravo 
ponudb, naročnik roka ne bo podaljšal. 

 
2.4 Rok, način predložitve in odpiranja ponudb  

 
Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki. 

 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: 
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne 
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran 
v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje 
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji 
ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem 
oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. 
člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v 

ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za 
oddajo ponudb. 

 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 31. 1. 2020 do 12:00 ure, odpiranje prispelih 
ponudb se bo začelo 31. 1. 2020 ob 13:00 uri. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je 
v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 
javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane 
oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem 
e-JN pod razdelek »Predračun«. 

 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni 
bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v 
informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana 
ponudba.  

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml
https://ejn.gov.si/eJN2
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Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je 
na naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?za
devaId=15415 
 

2.5 Celovitost ponudbe 
 

Ponudnik mora predložiti ponudbo za predmetno javno naročilo v celoti (za vse pozicije). 
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 

 
2.6 Rok veljavnosti ponudbe 

 
Ponudnik mora v ponudbi navesti rok veljavnosti ponudbe. 
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 4. 2020. 

 
2.7 Način ocenjevanja ponudb ponudnikov: 

 
2.7.1. Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval dopustnost ponudbe (točka 2.9.) glede na 

razpisne pogoje in zahteve opredeljene v tej razpisni dokumentaciji. 
2.7.2. Naročnik bo izbral ponudbo ponudnika, ki bo na podlagi meril dosegel največje 

število točk in bo izpolnjeval vse zahteve te razpisne dokumentacije. 
2.7.3. Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo 

in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz te razpisne 
dokumentacije in zaradi tega ne bodo dopustne, bodo izločene, razen, če je taka 
ponudba glede na določbo 89. ZJN-3 nepopolna ali napačna oz. če manjkajo 
posamezni dokumenti ali obrazci in jo je dopustno dopolniti, popraviti ali pojasniti. 
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, popravi 
ali pojasni z dejstvi in dokumenti, kot jih zahteva naročnik, se takšna ponudba 
izloči kot nedopustna. Pri tem ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati: 

-  cene brez DDV na enoto, postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 
DDV, razen v primeru odprave računskih napak, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega 
naročila, 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku 
javnega naročanja. 
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju 
ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju 
ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. 

 
2.8 Cena ponudbe: 

 
2.8.1. Vse cene za dobavo blaga morajo biti v evrih (EUR) brez DDV in morajo biti fiksne 

ves čas trajanja pogodbe. 
2.8.2. Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15415
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15415
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2.8.3. Naročnik ne nudi avansa.  
 

2.9 Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe: 
 
Ponudnik mora za dopustnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo: 
2.9.1. obrazec predračuna 
2.9.2. rekapitulacija stroškov za poslovni najem vozil (tč. 6 razpisne dokumentacije) 
2.9.3. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec podatki ponudnika (tč. 4 razpisne 

dokumentacije) 
2.9.4. v celoti izpolnjen obrazec tehničnih zahtev (tč. 5 razpisne dokumentacije), 
2.9.5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (tč. 10 razpisne dokumentacije), 
2.9.6. vsi zahtevani dokumenti iz tč. 2.10. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

 
 

2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti 
 
Ponudnik mora kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente: 

Pogoji Listine 
1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil 
gospodarski subjekt za katerega ugotovi, da je bila 
ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske 
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V 
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti 
tudi vsak izmed podizvajalcev.  

Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 
(PRILOGA 1) 
 

 

2. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil 
gospodarski subjekt za katerega ugotovi, da ne 
izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 
eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt  ne 
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na 
dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih 
vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe. 

 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt. V primeru 
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partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora 
pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil 
gospodarski subjekt: 
- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, 
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami; 
- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka 
za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega 
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali 
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v 
zvezi s plačilom za delo , delovnim časom, počitki, 
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava 
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 
z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi 
odločitvami izrečena globa za prekršek. 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt. V primeru 
partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora 
pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil 
gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek 
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in 
prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova 
sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, 
ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno 
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države 
nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z 
enakimi pravnimi posledicami. 

 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt. V primeru 
partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora 
pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 

5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil 
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je uvrščen v 
evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano 
poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/2011 ZintPK-UPB2).  

 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo 
vključen v izvedbo JN. V primeru partnerske ponudbe 
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mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru 
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak 
izmed podizvajalcev. 

6. Gospodarskemu subjektu zakon ne prepoveduje 
skleniti pogodbe za predmetno javno naročilo (v 
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak 
izmed partnerjev). 

7. Gospodarski subjekt ni udeležen v nobenem 
medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na 
sposobnost izvrševanja obveznosti in pravic iz 
pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega 
razpisa(v primeru skupne ponudbe  mora pogoj 
izpolniti vsak izmed partnerjev). 

8. Ponudnik se strinja, izpolnjuje in sprejema vse 
razpisne pogoje 

Izjava, da ponudnik sprejema vse razpisne 
pogoje, s katerimi se tudi v celoti strinja 
(PRILOGA 2) 

9.Ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev 
podatkov iz kazenske evidence za namene javnega 
razpisa. 

     Ponudnik zagotavlja, da na dan poteka roka za 
predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz 
prvega odstavka 75. Člena ZJN-3 tako za ponudnika 
kot pravno osebo kot tudi za zakonitega zastopnika 
ponudnika. 

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz 
kazenske evidence (PRILOGA 3) 
 
Izjava ponudnika (PRILOGA 3.1.) 

10. Ponudnik nastopa s podizvajalci (v primeru, da bo 
ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane 
podatke o podizvajalcih , ki so navedeni v priloženih 
obrazcih) 

Podatki o podizvajalcih in izjave podizvajalcev  
(PRILOGA 4 in 4.1.) 

11. Seznam o že izvedenih storitvah  
Ponudnik mora priložiti k ponudbi najmanj eno 
potrdilo o referencah, potrjeno s strani končnega 
naročnika, iz katerega bo razvidno, da je ponudnik 
v obdobju od 1.1.2015 do dneva oddaje ponudbe 
izvedel vsaj en istovrstni posel, v trajanju najmanj 
48 mesecev. Naročnik bo priznal referenco tudi v 
primeru, da je pogodba za referenčno storitev še v 
veljavi in se že izvaja najmanj dve leti. 
 
Istovrstni posel pomeni storitve poslovnega 
najema najmanj osmih osebnih vozil, pod najmanj 
enakimi storitvenimi pogoji, kot so navedeni v tej 
razpisni dokumentaciji. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri 
ter zahteva dodatna dokazila o izvedbi navedenega 
referenčnega dela oziroma da navedbe preveri 
neposredno pri končnem naročniku referenčnega 
posla. 
 
Reference morajo izkazovati ponudnikovo 

Potrjene reference s strani končnih 
naročnikov 

(PRILOGA 5 in 5.1) 
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kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih 
obveznosti. 

 

12. Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih  
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih 
računov (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj 
izpolniti vsak izmed partnerjev). 

Izjava o izpolnjevanju pogoja (PRILOGA 6). 

 

Naročnik bo pred sprejemom odločitve lahko 
od najugodnejšega ponudnika zahteval 

dokazila o izpolnjevanju pogoja.  

13. Ponudnik mora izpolnjevati formalno delovne in 
tehnične pogoje, imeti ustrezna pooblastila, 
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, 
opremo in druge pripomočke, zanesljivost, izkušnje, 
ugled ter zaposlene za izvedbo predmetnega 
naročila. 

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in 
materialno odgovornostjo 

(PRILOGA 7) 

 

 

2.11 Rok in lokacija dobave vozil 

 
Vozila morajo biti predana naročniku v uporabo v rokih in na lokacije določenih v 

tehničnih specifikacijah te dokumentacije, razen če se naknadno pogodbena partnerja 

dogovorita drugače. 

 

 

2.12 Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku 

 

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih, 

določenih v ZJN-3. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave 

odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. V odločitvi o oddaji 

javnega naročila bo naročnik navedel: 

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran; 

- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika. 

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega 

varstva. 

 

2.13 Skupna ponudba 

 

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. 

V točki 2.10 razpisne dokumentacije je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe 

posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo 

partnerji skupaj. 

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, 

kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od 

naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh 

sodelujočih, ter delež blaga, ki ga opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno 

določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi 

partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. 

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik obvezno priložiti pogodbo o skupnem nastopu, 

žigosano in parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz pogodbe mora 
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biti razviden obseg del posameznega partnerja in pooblaščena oseba za podpis celotne 

ponudbene dokumentacije. 

K ponudbi mora biti priložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da 

formalno zavezuje vse partnerje (pravni akt o skupni izvedbi naročila); 

V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del 

odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora dokazati 

izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim 

pravnim in ekonomsko-finančnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in 

kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo 

zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače.  

 

2.14 Pogodba 

 

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k 

podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po 

pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.  

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložiti izjavo 

oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 

udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 

zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če 

ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, 

ima to za posledico ničnost pogodbe. 

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila skladno s 

96. členom ZJN-3. 

 

2.15 Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja 

zagotovljenih  sredstev 

 

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih 

zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire 

najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe 

javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik 

si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene 

pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih 

sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo 

podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do 

povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne 

neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s 

strani naročnika.  

 

2.16 Pravno varstvo 

 

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega 

javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
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javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11,60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 

72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). 

 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 

javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik 

javnega interesa.  

 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, 

razen v primeru iz osmega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od 

dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi 

in/ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, 

dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave in/ali razpisne dokumentacije ali z njim 

neposredno povezano navedbo v prvotni objavi in/ali razpisni dokumentaciji, vloži v 

desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o 

nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo 

zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

 

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo 

na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni 

ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti 

ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil 

lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih 

naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s 

povratnico.  

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:   

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,  

- ime naročnika,  

- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega 

naročila,  

- predmet javnega naročila, 

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem in 

- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 

SI56 0110-0100 0358 802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje 

sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXX20. Višina takse je 

2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo. 

 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:  

- očitane kršitve ter 

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. 
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3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB 

 

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki izpolnjuje vse pogoje iz točke 2.9. te razpisne 

dokumentacije in je podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kot ekonomsko najugodnejša 

ponudba bo izbrana ponudba, ki v seštevku naslednjih podmeril (A, B, C, D, E, F, G, H) 

prejme največ točk. 

 

 

PODMERILO A:  

»CENA ZA POSLOVNI NAJEM VSEH VOZIL ZA 60 MESECEV V EUR BREZ DDV« 

(max. 93 točk) 

 

Število točk na podlagi kriterija »Cena za poslovni najem vseh vozil za 60 mesecev v EUR 

brez DDV« se izračuna po naslednji formuli 

 

 

𝑇 =  
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑝𝑜𝑛
  𝑥 92 

 

T – število točk v podmerilu A 

𝑪𝒎𝒊𝒏 - najnižja skupna ponujena cena za poslovni najem za vsa vozila za 60 mesecev v 

EUR brez DDV 

𝑪𝒑𝒐𝒏 - ponudnikova skupna ponujena cena za poslovni najem za vsa vozila za 60 

mesecev v EUR brez DDV 

 

 

PODMERILO B:  

»NAJNIŽJA OCENA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VSEH VOZIL v EUR brez 

DDV« (max 1 točka) 

 

Na podlagi kriterija »Najnižja ocena stroškov v življenjski dobi vseh vozil«, se dodeli eno 

dodatno točko ponudniku, katerega ponudba bo vsebovala najnižjo oceno stroškov v 

življenjski dobi vseh vozil. 

 

Ocena stroškov v življenjski dobil vseh vozil = skupni seštevek vseh ocen stroškov v 

življenjski dobi vsakega posameznega ponujenega vozila, pri čemer se ocena stroškov v 

življenjski dobi za posamezno ponujeno vozilo izračuna po formuli: 

 

LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) 

+ (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)]) 

 

Oznake v formuli imajo naslednji pomen: 

– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi posameznega (enega) vozila, 

– Nc - nabavna cena vozila, 

– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,  

– porabaE - poraba energenta,  

– PE - vsebnost energije v energentu,  

– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu, 

– CEmin - cena najcenejšega energenta,  

– CO2em - emisije ogljikovega dioksida, 
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– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida, 

– NOxem - emisije dušikovih oksidov, 

– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov, 

– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov, 

– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov, 

– PMem - emisije trdnih delcev, 

– CPM - cena za emisije trdnih delcev. 

 

Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabil vrednosti, ki jih 

bo v svoji ponudbi navedel ponudnik, to so:  

– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 

– poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km,  

– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, 

– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 

– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 

– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 

Ostale vrednosti, ki bodo uporabljene pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila 

naročnik opredeli sam. To so vrednosti:  

 

Opis parametra Oznaka Vrednost  

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 200.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu PE 38 MJ/Nm1 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

vsebnost energije v električni energiji PE 3,6 MJ/kWh 

cena za emisije ogljikovega dioksida CCO2 0,04 EUR/kg 

cena za emisije dušikovih oksidov CNOx 0,0044 EUR/g 

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov CNMHC 0,001 EUR/g 

cena za emisije trdnih delcev CPM 0,087 EUR/g 

cena najcenejšega energenta brez DDV CEmin EUR/l ali EUR/Nm 

ali EUR/kWh 

vsebnost energije v najcenejšem energentu  PEmin MJ/l ali MJ/Nm ali 

MJ/kWh 

 

Ponudnik naj navede najvišje vrednosti pri kombinirani porabi v skladu z meritvami po 

zadnjem aktualnem standardu WLTP: 

 

                                                      
1 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe tega izračuna upoštevana 
povprečna vrednost 38 MJ. 
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Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi upošteval ceno najcenejšega 

energenta (CEmin) brez davka na dodano vrednost in veljavno na dan, ko poteče rok za 

oddajo ponudb. Pri tem bo naročnik upošteval cene, objavljene na spletnem mestu: 

 

 

 

PODMERILO C:  

»NIŽJE EMISIJE HRUPA« (max. 1 točka) 

 

V primeru, da vsa imajo vozila, ki jih ponuja ponudnik, emisije hrupa nižje od 70 dB/A, se 

njegova ponudba točkuje z dodatno 1 točko. 

 

Način dokazovanja:  

Ponudnik mora k ponudbi za vsako ponujeno vozilo priložiti:  

- tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago 

izpolnjuje zahteve, ali  

- poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago 

izpolnjene zahteve, ali  

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 

 

 

PODMERILO D:  

»VOZILA, KI SO OPREMLJENA S KAZALNIKOM MENJANJA PRESTAV« (max. 1 

točka) 

 

V primeru, da so vsa vozila, ki jih ponuja ponudnik, opremljena s kazalnikom menjanja 

prestav, se njegova ponudba točkuje z dodatno 1 točko. 

 

Način dokazovanja:  

Ponudnik mora k ponudbi za vsako ponujeno vozilo priložiti tehnično dokumentacijo 

proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 

 

 

PODMERILO E:  

»VOZILA, KI SO OPREMLJENA S SISTEMI ZA NADZOR TLAKA V 

PNEVMATIKAH« (max. 1 točka) 

 

V primeru, da so vsa vozila, ki jih ponuja ponudnik, opremljena s sistemi za nadzor tlaka v 

pnevmatikah, se njegova ponudba točkuje z dodatno 1 točko. 

 

Način dokazovanja:  

Ponudnik mora k ponudbi za vsako ponujeno vozilo priložiti tehnično dokumentacijo 

proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
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PODMERILO F:  

CENA ZA OBRAČUN PRESEŽNIH KILOMETROV« (max. 2 točki) 

 

Število točk na podlagi kriterija »Cena za obračun presežnih kilometrov = najnižja 

ponujena cena za obračun presežnih kilometrov (za 1 km v EUR brez DDV) / ponudnikova 

ponujena cena za obračun presežnih kilometrov (za 1 km v EUR brez DDV) * 2 točki 

 

 

 

PODMERILO G:  

»CENA ZA OBRAČUN MANJKAJOČIH KILOMETROV« (max. 1 točka) 

 

Število točk na podlagi kriterija »Cena za obračun manjkajočih kilometrov = ponudnikova 

ponujena cena za obračun manjkajočih kilometrov (za 1 km v EUR brez DDV) / najvišja 

ponujena cena za obračun manjkajočih kilometrov (za 1 km v EUR brez DDV) * 1 točka 

 

 

 

PODMERILO H:  

»DOVOLJENO ODSTOPANJE PRI PORAČUNU PRESEŽNIH OZ. MANJKAJOČIH 

KILOMETROV« (max. 1 točka) 

 

Ponudnik na podlagi kriterija »Dovoljeno odstopanje pri poračunu presežnih oz. 

manjkajočih kilometrov«, ki se izvede ob izteku najemnega obdobja prejme 1 dodatno 

točko v primeru, kadar ponuja dovoljeno odstopanje od pogodbeno določenih kilometrov 

(pri obračunu presežnih ali manjkajočih kilometrov), v višini, ki je za vsaj 500 km višja od 

zahtevanih vsaj ± 5.000 km 
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4. PODATKI PONUDNIKA 

 

 

 

 

Ponudnik/poslovodeči partner:  

Zastopnik ponudnika:  

Davčna številka:  

Ulica:  

Poštna št. in kraj:  

Matična številka:  

IBAN:  

 

Velikost podjetja (mikro, majhno, srednje, veliko) 

________________________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba :  

E-mail:  

Telefon:  

Telefax:  
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5. TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
Naročnik bo sklenil pogodbo z enim izbranim ponudnikom za poslovni najem (operativni leasing) vseh 
osmih (8) osebnih vozil z nizkimi emisijami za obdobje 60 mesecev.  
Naročnik bo v poslovni najem, v rokih določenih v nadaljevanju, vzel vozila, ki so specificirana v 
nadaljevanju.  
 
Izbrani ponudnik, ob sklenitvi pogodbe, ne bo imel ekskluzive pri najemu drugih vozil, ki niso predmet 
tega razpisa, za potrebe naročnika.  
 
Naročnik s tehničnimi zahtevami določa minimalne zahteve, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi 
ponudbe in pri izvedbi predmeta tega naročila.  

 
Navedene storitvene in tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del ponudbene dokumentacije in s tem 
pogodbe o izvedbi predmeta naročila. Poleg tehničnih specifikacij, navedenih v nadaljevanju, mora 
ponudnik upoštevati tudi temeljne okoljske zahteve, kot jih predpisuje Uredba o zelenem javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19). 
 
 

5.1 STORITVENE SPECIFIKACIJE za »Poslovni najem osebnega vozila z nizkimi emisijami« 
 
Naročnik s storitvenimi specifikacijami določa zahteve oz. pogoje, ki jih mora ponudnik upoštevati pri 
pripravi ponudbe, jih vključiti v svojo ponudbo in upoštevati ob izvedbi predmeta tega naročila in sicer za 
vsako posamezno vozilo, ki je predmet naročila.  
Navedene storitvene specifikacije so sestavni del ponudbene dokumentacije in s tem pogodbe o izvedbi 
predmeta naročila. V primeru neskladja med temi specifikacijami in splošnimi pogoji, pod katerimi posluje 
ponudnik in bodo v primeru pridobitve tega posla zavezovali tudi naročnika, se upoštevajo določila teh 
storitvenih specifikacij in pogodbe za izvajanje storitev poslovnega najema osebnega vozila z nizkimi 
emisijami. 
 
Oznaka registracijskega območja na registrskih tablicah vseh vozil mora biti Nova Gorica (primer: GO, grb 
vrtnica, črke in številke).  
 
Izbrani ponudnik preda v najem naročniku vozila pod naslednjimi pogoji: 
 
1) Mesečni strošek najema za posamezno vozilo mora obsegati: 

• uporaba vozila; 

• storitve upravljanja in administrativni stroški; 

• vsi stroški registracij in s tem povezanih postopkov; 

• redno in izredno vzdrževanje in servisiranje vozila;  

• dobava, zamenjava in hramba letnih in zimskih pnevmatik;  

• 24 urna odzivnost najemodajalca za pomoč najemniku oziroma uporabniku vozila  

 
 
2) Pogoji glede najemnine in stroškov najema vozila:  

• brez začetnega pologa oz. vložka;  

• v ponudbeno ceno so vključeni vsi administrativni/manipulativni stroški ponudnika, ki jih le ta ima 

ves čas trajanja najema (vse v povezavi z nemoteno in učinkovito rabo najetega vozila);  
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• v ponudbeno ceno so vključeni stroški registracije posameznega vozila, letne dajatve na motorna 

vozila (npr. nadomestilo za uporabo cest, morebitne ostale dajatve in davščine, ipd.) ter tehnični 

pregled, v kolikor je potreben;  

• fiksna cena mesečega najema ves čas trajanja najemnega razmerja (razen v primeru prilagoditve 

predvidenega števila prevoženih kilometrov dejanskemu ali povprečnemu številu prevoženih 

kilometrov skladno z določili pogodbe);  

3) Pogoji glede števila prevoženih kilometrov:  

• Predvideno število prevoženih kilometrov za posamezno vozilo je določeno pri posameznem 

vozilu v nadaljevanju tehničnih zahtev,  

• Dovoljeno odstopanje pri poračunu presežkih ali manjkajočih kilometrov ne sme biti manjše od 

±5.000 km in ga ponudnik navede na predračunu;  

• Ob koncu najema vozila se izvede poračun glede na dejansko prevožene kilometre, upoštevajoč 

največje dopustno odstopanje števila prevoženih kilometrov navzgor oz. navzdol.  

4) Pogoji v zvezi z zagotavljanjem odzivnosti in 24 urne pomoč na cesti (velja za Slovenijo in tujino): 

• zagotavljanje odzivnosti v odzivnih rokih, navedenih v ponudbi ter zagotavljanje osebnega 

svetovalca oz. klicnega centra voznikom (za servisne preglede, urejanje reklamacij v garancijskem 

roku vozila, menjave in popravila pnevmatik, urejanje tehničnih pregledov in registracije, itd.). 

 
5) Pogoji, povezani z rednim in izrednim servisiranjem vozila:  

• V ponudbeno ceno so vključeni stroški vzdrževanja vozila, ki obsegajo redno ter izredno 

vzdrževanje ter servisiranje vozila, vključno z izredna popravila in popravila zaradi običajne 

obrabe, kot tudi reševanje rednih in izrednih servisnih primerov (vključno z materialom in 

potrošnim materialom). Kot izredni servisi oziroma popravila so mišljena vsi servisi, ki se ne 

štejejo za redne servise. Redni servisi so servisi vozila, ki jih določi oziroma predpiše proizvajalec 

posameznega vozila). 

• V ponudbeno ceno so vključeni vsi stroški nakupa pnevmatik, dobave in zamenjave pnevmatik ter 

stroški sezonskega skladiščenja pnevmatik. Nove pnevmatike morajo bili višjega ranga (razred 

Premium) in ne smejo biti starejše od 6 mesecev (DOT oznaka), izvor le teh pa mora biti iz držav 

članic EU. Zamenjavo obrabljenih pnevmatik (letnih in zimskih) se izvede na stroške ponudnika, ko 

le-te dosežejo zakonsko določen minimalni profil. 

• V ponudbeno ceno so vključeni stroški tehničnega pregleda vozila. 

• Ponudnik mora zagotoviti v vsakem vozilu obvezno opremo in nositi stroške zamenjave le-te v 

primeru poteka roka uporabe oz. v kolikor bi bila zamenjava le-te potrebna zaradi spremembe 

veljavnih predpisov.  

• Izvajalec mora zagotoviti trajno zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo brez kakršnegakoli 

dodatnega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis ob okvari 

napake le-te ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo. 

 

 
6) Zavarovanje vozil ni predmet javnega naročila. Zavarovanje vozil bo zagotovil naročnik sam na lastne 
stroške.  
Zavarovalna polica za vsako vozilo bo bodisi vinkulirana v korist lastnika vozila bodisi sklenjena v korist 
lastnika vozila kot zavarovanca. Obseg zavarovanja za vsako posamezno vozilo bo obsegalo najmanj:  
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• polni kasko zavarovanje (z 0% odbitno franšizo oz. brez odbitne franšize), vključno z zavarovanjem 

stekel in naleta živali, zavarovanje svetlobnih teles in ogledal, zavarovanje poškodb na parkirišču, 

zavarovanje tatvine vozila in poškodb na vozilu zaradi vloma ali poskusa vloma v vozilo; 

• zavarovanje avtomobilske odgovornosti in zavarovanje voznika (AO+); 

• avtomobilsko nezgodno zavarovanje za voznika in potnikov po številu registriranih mest;  

• zelena karta za vsako vozilo. 

V primeru totalke ali kraje vozila, ko je do povračila sredstev zavarovalnice upravičen ponudnik, mora ta 
brez odlašanja zagotoviti naročniku zamenjavo vozila za enakovredno vozilo brez kakršnegakoli dodatnega 
zahtevka do naročnika. 
 
 
7) Ne glede na zgoraj navedene pogoje, bo naročnik nosil stroške:  

• mesečna najemnina;  

• gorivo;  

• vinjete za uporabo avtocest; 

• zavarovanje vozila;  

• parkirnine;  

• stroški pranja vozila;  

• stroški tekočine za pranje stekel in AD Blue 

• morebitne globe ter kazni za storjene prometne prekrške in stroški nastali v primeru neskrbnega 

oziroma malomarnega ravnanja uporabnika vozila  

 
Obseg zahtevanih storitev za najeta vozila se v času veljavnosti pogodbe ne smejo spremeniti. Vsi ostali 
stroški, povezani z vozilom, morajo biti vključeni v mesečni strošek najema, tako da naročnika ne 
bremenijo nobeni drugi stroški, razen izrecno navedenih v prejšnjem odstavku. Naročnik izbranemu 
ponudniku naknadno ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov. 
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5.2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OSEBNIH VOZIL 
 
 
Vozila, ki so predmet najema, morajo biti nova in nerabljena ter v skladu s tehničnimi zahtevami, 
navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.  
 
Vozila, ki jih ponudnik ponuja, morajo imeti enake ali boljše tehnične lastnosti, kot so podane v tehničnih 
zahtevah in specifikacijah posameznega vozila. Ponudnik lahko ponudi boljša vozila z boljšimi tehničnimi 
zahtevami in lastnostmi, kot jih je predpisal naročnik. Naročnik je znamko in opremo vozila navedel 
primeroma. Če bo ponudnik ponudil drugo znamko avtomobila mora le ta izpolnjevati vse zahteve iz 
tehnične specifikacije osebnih vozil. 
 
Vozilo mora biti ob dobavi opremljeno s pnevmatikami, ki bodo upoštevajoč zakonodajo ustrezna za čas, v 
katerem bo vozilo dobavljeno. 
 
V nadaljevanju so podane tehnične zahteve in specifikacije za posamezno vozilo. 
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5.2.1 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 1 
 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 1 

 

Število prevoženih kilometrov: 25.000 km/letno 

 

Rok dobave: 15.7.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.900 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

dizelski pogonski agregat, najmanj EURO6  

moč motorja najmanj 110kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: limuzina  

menjalnik: ročni 6 stopenjski  

aluminijasta platišča 17-palčna (npr. Nivelles)  

barva vozila -biserna (globoko črna)  

Čelne zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 
sovoznikove zračne blazine, vključno s kolensko varnostno blazino 
na voznikovi strani 

 

varnostne blazine za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, 
vključno s stranskima varnostnima blazinama spredaj 

 

sistem proti blokiranju koles  

sistem proti zdrsu pogonskih koles  

elektronski sistem nadzora stabilnosti  

sistem ohranjanja smeri voznega pasu  

tempomat  

sistem za prepoznavanje pešcev in zaviranja v sili  

elektronska parkirna zavora  

elektronska blokada zagona motorja  

senzor za dež  

start-stop sistem  

sistem za klic v sili  

sistem za zaznavanje utrujenost voznika  

prednje LED luči - matrični, z dinamičnim smernikom  

zadnje LED luči, z dinamičnim smernikom  

sprednje LED meglenke   

stranska LED smernika integrirana v zunanjih ogledalih  

samodejni vklop dnevnih luči  

sprednja sedeža komfortna ter ogrevana   

šobe za pranje vetrobranskega stekla- ogrevane  

električni pomik stekel    

električno nastavljiva in poklopna ogrevana zunanja ogledala  

usnjeni večfunkcijski volan s tipkami za upravljanje prikazovalnika- nastavljiv po  



2-B/NMV/2020   

 

Stran 23 od 76 
 

višini in globini 
tripodročna avtomatska klimatska naprava   

radijska in  navigacijska naprava z min.8 zvočnikov  

naprava za prostoročno telefoniranje z upravljalcem na ali ob volanu – 
Bluetooth 

 

avtomatsko odpiranje prtljažnih vrat  

električno zapiranje prtljažnih vrat  

centralno daljinsko zaklepanje  

akustični parkirni sistem spredaj in zadaj s kamero, s prepoznavo ovir  

sovoznikov predal s pokrovom  

senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani   

obvezna oprema  

samodejno odklepanje in zaklepanje vozila  

Ogrevanje volana  

Vlečna kljuka z električnim izvlekom  

 
 
Naročnik je primeroma opisal vozilo VOLKSWAGEN PASSAT ELEGANCE 2.0 TDI, ponudnik pa lahko 
ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji, 
če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih karakteristikah in 
funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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5.2.2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 2 
 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 2 

 

Število prevoženih kilometrov: 25.000 km/letno 

 

Rok dobave: 16.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.900 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

dizelski pogonski agregat, najmanj EURO6  

moč motorja najmanj 110kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: AC- limuzina  

menjalnik: avtomatski DSG  

aluminijasta platišča 17-palčna   

barva vozila -kovinska (zrcalno srebrna)  

Čelne zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 
sovoznikove zračne blazine, vključno s kolensko varnostno blazino 
na voznikovi strani 

 

varnostne blazine za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, 
vključno s stranskima varnostnima blazinama spredaj 

 

sistem proti blokiranju koles  

sistem proti zdrsu pogonskih koles  

elektronski sistem nadzora stabilnosti  

sistem ohranjanja smeri voznega pasu  

tempomat  

sistem za prepoznavanje pešcev in zaviranja v sili  

parkirna asistenca  

elektronska parkirna zavora  

elektronska blokada zagona motorja  

senzor za dež  

start-stop sistem  

sistem za klic v sili  

sistem za zaznavanje utrujenost voznika  

prednje LED luči - matrični, z dinamičnim smernikom  

zadnje LED luči, z dinamičnim smernikom  

sprednje LED meglenke   

stranska LED smernika integrirana v zunanjih ogledalih  

samodejni vklop dnevnih luči  

brisalci spredaj z intervalnim delovanjem  

sprednja sedeža komfortna ter ogrevana   

šobe za pranje vetrobranskega stekla- ogrevane  

električni pomik stekel    
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Dodatno zatemnjena stekla  

električno nastavljiva in poklopna ogrevana zunanja ogledala  

usnjeni večfunkcijski volan s tipkami za upravljanje prikazovalnika- nastavljiv 
po višini in globini 

 

tripodročna avtomatska klimatska naprava   

radijska in  navigacijska naprava z min.8 zvočnikov  

naprava za prostoročno telefoniranje z upravljalcem na ali ob volanu – 
Bluetooth 

 

centralno daljinsko zaklepanje  

akustični parkirni sistem spredaj in zadaj s kamero, s prepoznavo ovir  

sovoznikov predal s pokrovom  

senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani   

obvezna oprema  

Parkirna asistenca s funkcijo odparkiranja  

samodejno odklepanje in zaklepanje vozila  

Ogrevanje volana  

Ambientna osvetlitev ter vstopne lučke vseh vrat v LED tehniki  

 
 
Naročnik je primeroma opisal vozilo VOLKSWAGEN PASSAT ELEGANCE 2.0 TDI, ponudnik pa lahko 
ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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5.2.3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 3 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 3 

 

Število prevoženih kilometrov: 20.000 km/letno 

 

Rok dobave: 5.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vozilo  

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.450 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

dizelski pogonski agregat, najmanj EURO6  

moč motorja najmanj 95kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: karavan  

menjalnik: ročni 6 stopenjski  

aluminijasta platišča 17-palčna   

barva vozila -kovinska (modra celebes)  

  

Oprema  

sistem za nadzor stabilnosti  

sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles  

Indirektni nadzor tlaka v pnevmatikah  

Samodejno prižiganje dnevnih luči  

Daljinsko in centralno zaklepanje vozila  

6 varnostnih zračnih blazin  

Regulator in omejevalnik hitrosti z možnostjo pred nastavljanja hitrosti  

Nadzor voznega pasu in korekcija smeri   

- Samodejni vklop dnevnih luči  

Samodejno zaviranje v sili Active Saftey Break  

Prepoznavanje prometnih znakov za hitrostne omejitve   

Senzor za dež in samodejni brisalniki  

Vstop v vozilo s pomočjo daljinskega upravljalca  

Zagon vozila s pritiskom gumba  

Notranja stropna osvetlitev z LED lučkami  

2 x LED ambientalna osvetlitev  

Osvetlitev predala pred sovoznikom  

Osvetlitev prtljažnega prostora  

Osvetlitev v predelu pod sredinsko konzolo  

Funkcije prednjih žarometov – Follow me Home  

Halogenski žarometi z LED dnevnimi lučmi  

Notranje oblazinjenje iz tkanine (črno)  

Voznikov in sovoznikov sedež z možnostjo nastavitve: višine, vzdolžnega 
pomika, naklona naslona sedeža 

 

Temnjena stranska stekla  
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Temnjeno in ogrevano steklo na prtljažnih vratih  

FM antena vgrajena v zadnje steklo  

Stranska ogledala v barvi karoserije  

Električna in ogrevana ter električno zložljiva stranska vzvratna ogledala  

Senzor za merjenje zunanje temperature v stranskih ogledalih  

Osvetlitev v stranskih ogledalih ob odklepanju vozila LED  

Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo  

Parkirni senzorji zadaj in zadaj  

LED smerniki  

Radijski prejemnik z 8 palčnim ekranom na dotik (resolucija SD)  

naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth  

1 X USB in 1 X AUX priključek  

17ʺ ALU platišča + komplet za popravilo pnevmatike  

Pnevmatike dimenzij 215/55 R17  

Senzor za merjenje zunanje temperature v stranskih ogledalih  

Osvetlitev v stranskih ogledalih ob odklepanju vozila LED  

Električno zložljiva stranska ogledala  

Navigacijska naprava NAC z 10 palčnim ekranom na dotik (resolucija HD)  

naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth  

2 X USB in 1 X AUX priključek  

2 priključka USB za polnjenje naprav v drugi vrsti sedežev  

Funkcija ''Mirror Screen''  

Odprtina za prevoz smuči  

Kamera spredaj in zadaj  

Sistem za pomoč pri parkiranju  

Nadzor stranskega dela vozila  

Panoramsko stekleno strešno okno z možnostjo odpiranja  

 
 
Naročnik je primeroma opisal vozilo PEUGEOT 508 SW ALLURE 1.5 BlueHDi 130 STT, ponudnik pa 
lahko ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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5.2.4 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 4 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 4 

 

Število prevoženih kilometrov: 30.000 km/letno 

 

Rok dobave: 9.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.900 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

bencin pogonski agregat  

moč motorja najmanj 140kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: karavan  

menjalnik: avtomatski DSG  

aluminijasta platišča 17-palčna   

barva vozila -bela  

Čelne zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 
sovoznikove zračne blazine, vključno s kolensko varnostno blazino 
na voznikovi strani 

 

varnostne blazine za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, 
vključno s stranskima varnostnima blazinama spredaj 

 

sistem proti blokiranju koles  

sistem proti zdrsu pogonskih koles  

elektronski sistem nadzora stabilnosti  

sistem ohranjanja smeri voznega pasu  

tempomat  

sistem za prepoznavanje pešcev in zaviranja v sili  

elektronska parkirna zavora  

elektronska blokada zagona motorja  

senzor za dež  

start-stop sistem  

sistem za klic v sili  

sistem za zaznavanje utrujenost voznika  

prednje LED luči - matrični, z dinamičnim smernikom  

zadnje LED luči, z dinamičnim smernikom  

sprednje LED meglenke   

stranska LED smernika integrirana v zunanjih ogledalih  

samodejni vklop dnevnih luči  

brisalci spredaj in zadaj z intervalnim delovanjem  

sprednja sedeža komfortna ter ogrevana   

šobe za pranje vetrobranskega stekla- ogrevane  

električni pomik stekel    

Dodatno zatemnjena stekla (zadnje in stranska)  

električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala  
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usnjeni večfunkcijski volan s tipkami za upravljanje prikazovalnika- nastavljiv po 
višini in globini 

 

tripodročna avtomatska klimatska naprava   

radijska in  navigacijska naprava z min.8 zvočnikov  

naprava za prostoročno telefoniranje z upravljalcem na ali ob volanu – 
Bluetooth 

 

centralno daljinsko zaklepanje  

prtljažno dno nastavljivo po višini  

prtljažni rolo ali polica  

strešne letve eloksirane  

akustični parkirni sistem spredaj in zadaj s kamero, s prepoznavo ovir  

sovoznikov predal s pokrovom  

senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani   

obvezna oprema  

prečna strešna nosilca srebrne barve   

 
Naročnik je primeroma opisal vozilo VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT ELEGANCE 2.0 TSI, 
ponudnik pa lahko ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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5.2.5 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 5 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 5 

 

Število prevoženih kilometrov: 25.000 km/letno 

 

Rok dobave: 9.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.900 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

dizelski pogonski agregat, najmanj EURO6  

moč motorja najmanj 110kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: karavan  

menjalnik: ročni 6 stopenjski  

aluminijasta platišča 17-palčna  

barva vozila-kovinska (npr. Quartz siva)  

oddaljen dostop do podatkov o lokaciji vozila preko aplikacije na pametnem 
telefonu, vključno s starševskim nadzorom (za eno leto) 

 

varnostni sistem s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z 
avtomatskim zapiranjem stranskih stekel in strešnega okna v primeru 
nevarnosti nesreče 

 

varnostni sistem za nadzor razdalje z mestno funkcijo samodejnega zaviranja v 
sili(pod 30km/h) (kot npr. "Front Assist") 

 

pomoč pri speljevanju v klanec (kot npr. "Hill hold")  

avtomatski vklop zasenčenih luči (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light, 
Day Light) 

 

barvni potovalni računalnik z velikim zaslonom (npr. kot ''Maxi DOT'')  

nadzor mrtvega kota (npr. kot "Side assist")  

3-conska klimatska naprava climatronic za uravnavanje temperature, ločeno za 
levo in desno stran ter upravljalna enota za zadnjo sedežno klop in tipalom 
vlažnosti ter senzorjem za dež 

 

9 varnostnih blazin (2 čelni blazini, 2 bočni blazini spredaj, 2 bočni blazni zadaj, 
2 stranski zavesi, voznikova kolenska zračna blazina), izklopljiva sovoznikova 
čelna blazina 

 

aktivni tempomat "ACC" (210km/h) z avtomatskim uravnavanjem razdalje do 
hitrosti 210km/h in z omejevalnikom hitrosti 

 

Digitalni avdio sprejemnik (DAB+) z MP3 in WMA predvajalnikom, 8" barvni 
zaslon občutljiv na dotik z možnostjo povezave: USB, SD kartico in IPod ter 
možnostjo glasovnega upravljanja, 8 zvočnikov in pripravo za prostoročno 
telefoniranje "Bluetooth" s predalom z ojačanim signalom - sebrezžično preko 
dodatne antene in brezžičnim polnjenjem telefona 

 

izbira voznega profila  

Sistem za zagon motorja, odklepanje in zaklepanje vozila brez uporabe ključa.  

komplet mrež v prtljažnem prostoru  

koš za smeti v prednjih vratih  
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LED ambientalna notranja osvetlitev (bralne lučke spredaj in zadaj, osvetlitev 
notranjih kljuk na vratih, osvetlitev prostora za noge spredaj in zadaj, lučki v 
kozmetičnih ogledalcih na sprednjih senčnikih 

 

LED matrični žarometi s funkcijo ''Comming and leaving home'' z napravo za 
čiščenje žarometov 

 

LED zadnje luči z dinamičnima smernikoma  

LED osvetlitev registrske tablice zadaj  

LED meglenki spredaj z dinamično funkcijo  

nadzor tlaka v pnevmatikah  

Navigacijski sistem z najmanj 8" barvnim zaslonom  na dotik, resolucije 800 × 
480, integriranimi zemljevidi Evrope. 
Omogočati mora povezave 2xSD, Aux-In, USB in Apple - "Smart Link", with 
Maps - Europe, Apple - "Bluetooth" vključno z branjem SMS sporočil in 
glasovnim upravljanjem, dvojnim FM sprejemnikom, ki podpira MP3, WMA, 
AAC, MP4, m4a, wav, flac in ogg formate 

 

notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo  

ogrevana in električno nastavljiva prednja sedeža, voznikov s spominsko 
funkcijo, sovoznikov pa s stikalom za zadnje potnike 

 

ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla  

opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike  

parkirni senzorji spredaj in zadaj z optičnim prikazom prostora ob vozilu, s 
samodejnim zaviranjem v primeru nevarnosti 

 

priprava za prostorocno telefoniranje "Bluetooth" s predalom "Phonebox" z 
ojacanim signalom in dodatno anteno ter brezžičnim polnjenjem telefona 

 

poklop zadnjih sedežev iz prtljažnega prostora  

senčni roloji za zadnji stranski stekli   

senzor za dež  

sistem za klic v sili - "Ecall"  

sistem za zaznavanje utrujenosti voznika  

električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat s pomočjo zamaha z nogo pod 
zadnjim odbijačem 

 

2 USB vtičnici spredaj  

avtomatsko odklepanje vozila in aktiviranje vseh smernikov v primeru nesreče  

električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali s samodejno 
zatemnitvijo 

 

elektronska otroška zapora zadnjih vrat  

električna parkirna zavora  

električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju  

elektronska blokada zagona motorja  

ESC vključno z XDS , ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS in MKB  

ISOFIX s sidriščema na zadnjih sedežih  

ledvena opora na prednjih sedežih  

prikaz zunanje temperature  

"Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile  

usnjen in ogrevan 3-kraki večfunkcijski volan (funkcije za upravljanje avtoradia 
in telefona) 

 

vtičnica 12V v prtljažnem prostoru in sredinski konzoli  

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji  

dodatno zatemnjena stekla od B-stebrička naprej  

2xUSB in 230V vtičnica v sredinski konzoli zadaj in 2x USB spredaj,nosilec za  
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multimedijske naprave 

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov (omejitve hitrosti, prepoved 
prehitevanj, dodatna opozorila) 

 

Predelna mreža potovalnega in prtljažnega prostora  

Akustični prednji stekli (protihrupna zaščita)  

Sedežno oblazinjenje -alkantara  

Vlečna kljuka-nihajno poklopna  

Obvezna oprema  

 
Naročnik je primeroma opisal vozilo ŠKODA SUPERB COMBI Style 2.0 TDI, ponudnik pa lahko 
ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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5.2.6 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 6 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 6 

 

Število prevoženih kilometrov: 20.000 km/letno 

 

Rok dobave: 9.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.300 cm3 do 1.500 cm3 (navedi podatek)  

EU6AM -bencin  

skupna moč motorja (elektrika in bencin) najmanj 160kW (navedi podatek)  

vrsta vozila: -M1 osebno vozilo  

oblika karoserije: limuzina  

menjalnik: avtomatski DG6  

aluminijasta platišča 17-palčna  

barva vozila-kovinska (npr. Brilijantna srebrna)  

oddaljen dostop do podatkov o lokaciji vozila preko aplikacije na pametnem 
telefonu, vključno s starševskim nadzorom (za eno leto) 

 

varnostni sistem s funkcijo prednapetja prednjih varnostnih pasov z 
avtomatskim zapiranjem stranskih stekel in strešnega okna v primeru 
nevarnosti nesreče 

 

varnostni sistem za nadzor razdalje z mestno funkcijo samodejnega zaviranja v 
sili(pod 30km/h) (kot npr. "Front Assist") 

 

pomoč pri speljevanju v klanec (kot npr. "Hill hold")  

avtomatski vklop zasenčenih luči (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light, 
Day Light) 

 

barvni potovalni računalnik z velikim zaslonom (npr. kot ''Maxi DOT'')  

nadzor mrtvega kota (npr. kot "Side assist")  

3-conska klimatska naprava climatronic za uravnavanje temperature, ločeno za 
levo in desno stran ter upravljalna enota za zadnjo sedežno klop in tipalom 
vlažnosti ter senzorjem za dež 

 

9 varnostnih blazin (2 čelni blazini, 2 bočni blazini spredaj, 2 bočni blazni zadaj, 
2 stranski zavesi, voznikova kolenska zračna blazina), izklopljiva sovoznikova 
čelna blazina 

 

aktivni tempomat "ACC" (210km/h) z avtomatskim uravnavanjem razdalje do 
hitrosti 210km/h in z omejevalnikom hitrosti 

 

električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat  

izbira voznega profila  

Sistem za zagon motorja, odklepanje in zaklepanje vozila brez uporabe ključa.  

komplet mrež v prtljažnem prostoru  

koš za smeti v prednjih vratih  

LED ambientalna osvetlitev z bralnimi lučkami spredaj in zadaj, osvetlitvijo 
notranjih kljuk na vratih, osvetlitvijo prostora za noge spredaj in zadaj, lučki v 
kozmetičnih ogledalcih na sprednjih senčnikih 

 

LED matrični žarometi s funkcijo ''Comming and leaving home'' z napravo za  
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čiščenje žarometov 

LED zadnje luči  

dinamični zadnji smerniki  

LED osvetlitev registrske tablice zadaj  

LED meglenki spredaj z dinamično funkcijo  

nadzor tlaka v pnevmatikah  

Navigacijski sistem z najmanj 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, 
AM/FM sprejemnikom, MP3 predvajalnikom, USB priključkom, režo za SD 
kartico, povezavo "Bluetooth", integriranimi zemljevidi , WLAN (Hotspot) ter 
glasovnim upravljanjem 

 

notranje vzvratno ogledalo s senzorjem za vlago in samodejno zatemnitvijo  

ogrevana sprednja sedeža  

ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla  

opozorilo za nepripet varnostni pas za vse potnike  

parkirni senzorji spredaj in zadaj z optičnim prikazom prostora ob vozilu, s 
samodejnim zaviranjem v primeru nevarnosti 

 

priprava za prostorocno telefoniranje "Bluetooth" s predalom "Phonebox" z 
ojacanim signalom in dodatno anteno ter brezžičnim polnjenjem telefona 

 

poklop zadnjih sedežev iz prtljažnega prostora  

senčni roloji za zadnji stranski stekli in za zadnje steklo  

senzor za dež  

sistem za klic v sili - "Ecall"  

sistem za zaznavanje utrujenosti voznika  

električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat s pomočjo zamaha z nogo pod 
zadnjim odbijačem 

 

2 USB vtičnici spredaj  

avtomatsko odklepanje vozila in aktiviranje vseh smernikov v primeru nesreče  

električno poklopni zunanji ogledali s samodejno zatemnitvijo  

elektronska otroška zapora zadnjih vrat  

električna parkirna zavora  

električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju  

elektronska blokada zagona motorja  

ESC vključno z XDS , ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS in MKB  

ISOFIX s sidriščema na zadnjih sedežih  

ledvena opora na prednjih sedežih  

prikaz zunanje temperature  

set za popravilo pnevmatik  

"Start-Stop" sistem z rekuperatorjem zavorne sile  

usnjen 3-kraki večfunkcijski volan (funkcije za upravljanje avtoradia in telefona)  

vtičnica 12V v prtljažnem prostoru in sredinski konzoli  

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji  

Parkirna asistenca  

 
 
Naročnik je primeroma opisal vozilo ŠKODA SUPERB Style iV 1.4 TSI PHEV DSG, ponudnik pa lahko 
ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
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dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 



2-B/NMV/2020   

 

Stran 36 od 76 
 

5.2.7 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 7 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 7 

 

Število prevoženih kilometrov: 15.000 km/letno 

 

Rok dobave: 9.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, DE Sežana, Partizanska ulica47, Sežana 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.900 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

dizel pogonski agregat  

moč motorja najmanj 110kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: karavan  

menjalnik: avtomatski DSG  

aluminijasta platišča 17-palčna  

barva vozila -kovinska (npr. manganovo siva)  

Čelne zračne blazine za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 
sovoznikove zračne blazine, vključno s kolensko varnostno blazino 
na voznikovi strani 

 

varnostne blazine za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, 
vključno s stranskima varnostnima blazinama spredaj 

 

sistem proti blokiranju koles  

sistem proti zdrsu pogonskih koles  

elektronski sistem nadzora stabilnosti  

sistem ohranjanja smeri voznega pasu  

tempomat  

sistem za prepoznavanje pešcev in zaviranja v sili  

parkirna asistenca  

elektronska parkirna zavora  

elektronska blokada zagona motorja  

senzor za dež  

start-stop sistem  

sistem za klic v sili  

sistem za zaznavanje utrujenost voznika  

prednje LED luči - matrični, z dinamičnim smernikom  

zadnje LED luči, z dinamičnim smernikom  

sprednje LED meglenke   

stranska LED smernika integrirana v zunanjih ogledalih  

samodejni vklop dnevnih luči  

brisalci spredaj in zadaj z intervalnim delovanjem  

sprednja sedeža komfortna ter ogrevana   

šobe za pranje vetrobranskega stekla - ogrevane  

električni pomik stekel    

električno nastavljiva in poklopna ogrevana zunanja ogledala  



2-B/NMV/2020   

 

Stran 37 od 76 
 

usnjeni večfunkcijski volan s tipkami za upravljanje prikazovalnika- nastavljiv po 
višini in globini 

 

tripodročna avtomatska klimatska naprava   

večfunkcijski ,večbarvni  prikazovalnik občutljiv na dotik  najmanj 9˝  

radijska in navigacijska naprava z min.8 zvočnikov  

naprava za prostoročno telefoniranje z upravljalcem na ali ob volanu – 
Bluetooth 

 

centralno daljinsko zaklepanje  

prtljažno dno nastavljivo po višini  

prtljažni rolo ali polica  

strešne letve eloksirane  

akustični parkirni sistem spredaj in zadaj s kamero, s prepoznavo ovir  

sovoznikov predal s pokrovom  

senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani   

obvezna oprema  

parkirna asistenca s funkcijo odparkiranja  

Digitalni merilniki ter možnost različnih konfiguracij merilnikov  

WLAN povezava v vozilu za tablični računalnik/iPad   

sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske 
naprave (za Apple Carplay) 

 

 
 
Naročnik je primeroma opisal vozilo VOLKSWAGEN PASSAT ELEGANCE 2.0 TDI, ponudnik pa lahko 
ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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5.2.8 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OSEBNEGA VOZILA št 8 
 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO POSTAVKE 8 

 

Število prevoženih kilometrov: 20.000 km/letno 

 

Rok dobave: 5.6.2020 

Kraj izročitve: Elektro Primorska, DE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper 

 

Izpolni ponudnik z 
navedbo oziroma 
načinom izpolnitve 
posamezne zahteve 
 
(DA/NE; oz. navedba 
podatka, kjer je to 
zahtevano) 

Vozilo  

Vrsta / tip ponujenega vozila  

Proizvajalec vozila  

Minimalne tehnične zahteve za ponujeno vozilo  

prostornina motorja 1.450 cm3 do 2.000 cm3 (navedi podatek)  

dizelski pogonski agregat, najmanj EURO6  

moč motorja najmanj 95kW (navedi podatek)  

vrsta vozila:M1-osebno vozilo  

oblika karoserije: karavan  

menjalnik: ročni 6 stopenjski  

aluminijasta platišča 16-palčna  

barva vozila -kovinska (siva artens)  

  

Oprema  

sistem za nadzor stabilnosti  

sistem za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles  

Indirektni nadzor tlaka v pnevmatikah  

Samodejno prižiganje dnevnih luči  

Daljinsko in centralno zaklepanje vozila  

6 varnostnih zračnih blazin  

Regulator in omejevalnik hitrosti z možnostjo pred nastavljanja hitrosti  

Nadzor voznega pasu in korekcija smeri   

Samodejno zaviranje v sili Active Saftey Break  

Prepoznavanje prometnih znakov za hitrostne omejitve   

Senzor za dež in samodejni brisalniki  

Vstop v vozilo s pomočjo daljinskega upravljalca  

Zagon vozila s pritiskom gumba  

Notranja stropna osvetlitev z LED lučkami  

2 x LED ambientalna osvetlitev  

Osvetlitev predala pred sovoznikom  

Osvetlitev prtljažnega prostora  

Osvetlitev v predelu pod sredinsko konzolo  

Funkcije prednjih žarometov – Follow me Home  

Halogenski žarometi z LED dnevnimi lučmi  

Notranje oblazinjenje iz tkanine (črno)  

Voznikov in sovoznikov sedež z možnostjo nastavitve: višine, vzdolžnega 
pomika, naklona naslona sedeža 

 

Temnjena stranska stekla  

Temnjeno in ogrevano steklo na prtljažnih vratih  
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FM antena vgrajena v zadnje steklo  

Stranska ogledala v barvi karoserije  

Električna in ogrevana stranska vzvratna ogledala  

Senzor za merjenje zunanje temperature v stranskih ogledalih  

Osvetlitev v stranskih ogledalih ob odklepanju vozila LED  

Parkirni senzorji zadaj in zadaj  

LED smerniki  

Radijski prejemnik z 8 palčnim ekranom na dotik (resolucija SD)  

naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth  

1 X USB in 1 X AUX priključek  

16ʺ ALU platišča + komplet za popravilo pnevmatike  

Pnevmatike dimenzij 215/60 R16  

Senzor za merjenje zunanje temperature v stranskih ogledalih  

Osvetlitev v stranskih ogledalih ob odklepanju vozila LED  

Električno zložljiva stranska ogledala  

 
 
Naročnik je primeroma opisal vozilo PEUGEOT 508 SW ACTIVE 1.5 BlueHDi 130 STT, ponudnik pa 
lahko ponudi tudi enakovredno vozilo drugega tipa in blagovne znamke. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudbo ponudnika, ki ponuja vozilo drugega 
proizvajalca, blagovne znamke ali tehničnih karakteristik, kot so zahtevani v razpisni 
dokumentaciji, če ponudnik s pisnimi dokazili ne bo izkazal, da je ponujeno vozilo po tehničnih 
karakteristikah in funkcionalnostih vsaj enakovredno ali boljše od zahtevanih 
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6. REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA POSLOVNI NAJEM VOZIL   
 
 

 
Postavka Cena za poslovni najem vozila 

Operativni leasing vozila št.1 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.2 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.3 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.4 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.5 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.6 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.7 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Operativni leasing vozila št.8 za 60 mesecev* EUR (brez DDV) 

Skupna ponujena cena za poslovni najem  
vseh vozil za 60 mesecev  

EUR (brez DDV) 

Vrednost DDV EUR 

Skupna ponujena cena za poslovni najem  
vseh vozil za 60 mesecev (z vključenim DDV) 

EUR (z DDV) 

* Ponudnik prepiše vrednosti iz ponudbenega predračuna za posamezno vozilo. 
 
PONUJENA CENA ZA OBRAČUN PRESEŽNIH OZ. MANJKAJOČIH KILOMETROV 

Ponujena cena za obračun 1 presežnega kilometra: ___________ EUR brez DDV. 
 
Ponujena cena za obračun 1 manjkajočega kilometra: ___________ EUR brez DDV. 
 
 
DOVOLJENO ODSTOPANJE PRI PORAČUNU PRESEŽNIH OZ. MANJKAJOČIH KILOMETROV 

Ponujeno dovoljeno odstopanje pri poračunu presežnih ali manjkajočih kilometrov, za katere se ob izteku 
pogodbe presežni ali manjkajoči kilometri ne obračunavajo, znaša ± _____________ km. 
(naročnikova zahteva: min. ± 5.000 km) .*  
 
*V primeru, da ponudnik ne izpolni rubrike ali ponudi razpon, ki je manjši od zahtevanega, bo naročnik 
upošteval zahtevani razpon ± 5.000 km. 
 
 
Ponudba je veljavna do: ………………… 
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6.1 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 1 
 

 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.   
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6.2 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 2 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  
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6.3 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 3 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  
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6.4 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 4 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  
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6.5 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 5 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  
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6.6 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 6 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  
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6.7 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 7 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  
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6.8 PONUDBENI PREDRAČUN IN PODATKI ZA VOZILO ŠT. 8 
 

 

Podatki o ponujenem vozilu: 

Znamka ponujenega vozila:  

Model ponujenega vozila:  

 

 

Ponudbeni predračun: 

Postavka 

Vrednost 

(v EUR brez 

DDV) 

Cena za poslovni najem vozila za 1 mesec  

Cena za vzdrževanje vozila za 1 mesec  

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 1 

mesec 
 

Skupna cena za poslovni najem (najem in vzdrževanje) vozila za 60 

mesecev 
 

 

 

 

Parametri za izračun ocene stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila: 

Opis parametra Oznaka Vrednost Enota 

Nabavna cena vozila, ki vključuje 

davek na dodano vrednost* 

Nc  EUR (z DDV) 

Poraba energenta porabaE  l/km ali kWh/km 

emisije ogljikovega dioksida CO2em  kg/km 

emisije dušikovih oksidov NOxem  g/km 

emisije nemetanskih ogljikovodikov NMHCem  g/km 

emisije trdnih delcev PMem  g/km 

 

Ostali parametri: 

 

Ponujeno vozilo: 

DA/NE 

(ustrezno 

označiti) 

DOKAZILO* 

- ima emisije hrupa nižje od 70 

dB/A 

  

- je opremljeno s kazalnikom 

menjanja prestav 

  

- je opremljeno s sistemi za nadzor 

tlaka v pnevmatikah 

  

* Ponudnik navede dokazilo, s katerim dokazuje trditve pri posameznem parametru. Zaželeno je, 

da so dokazila smiselno označena oz. oštevilčena. V primeru, da ponujeno vozilo ne izpolnjuje 

opisanega parametra (ponudnik je označil »ne«), rubrike »dokazilo« ni potrebno izpolniti.  



2-B/NMV/2020   

 

Stran 49 od 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRILOGE 
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PRILOGA 1 

IZJAVA PONUDNIKA 

o izpolnjevanju pogojev 

Ponudnik  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
IZJAVLJAMO, 

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in 
dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 

2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. 
člena ZJN-3; 

3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več;  

4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe; 

5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
6. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni 
bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja 
ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; 
7. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki 

ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja 
upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s 
predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi 
pravnimi posledicami; 

8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2); 

9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega 
naročanja,  
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10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno 
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

11. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne 
državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu 
ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje 
izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev; 

12. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila 
ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne 
dokumentacije; 

13. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: 
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe; 

14. da smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, registrirani pri pristojnem sodišču 
ali drugem organu  

15. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe  
16. da nismo udeleženi v nobenem medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost 

izvrševanja obveznosti in pravic iz pogodbe, sklenjene na podlagi tega naročila 
17. da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični 

 
 
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:     Ponudnik: 
 
 

     
(ime in priimek) 

 
 

     
(podpis)  
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PRILOGA 2 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
o sprejemanju pogojev 

 
 
Ponudnik:        
 
                          
 
 
 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 

IZJAVLJAMO 
 
da sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije in bomo izvajali javno naročilo strokovno in 
kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, 
tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, 
 
da prevzemamo osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbi in za verodostojnost 
kopij dokumentov z vsemi možnimi posledicami, 
 
da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in 
ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost. 
 
da v ponudnikovih ponudbah, danih kateremu koli javnemu ali drugemu naročniku, iz obdobja 
preteklih dveh let pred objavo tega javnega naročila, ni bilo neresničnih ali zavajajočih izjav ali 
drugih navedb, ki bi vplivale na izbiro ponudbe.  
 

 

 
 
 
Kraj in datum:    Žig:    Ponudnik: 
 
 

    
(ime in priimek) 
 
 

    
(podpis)  
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PRILOGA 3 
 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 
Izjavljamo, da dajemo Elektro Primorski, d.d., kot naročniku, soglasje skladno z 22. členom 
Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila, pridobi podatke od 
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter da prav tako tudi osebe, ki 
so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali ki imajo pooblastila 
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva 
dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo, s spremembami) in našteta v 75. členu ZJN-3.  
 
 

Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega 
zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske 
evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-B/NMV/2020   

 

Stran 54 od 76 
 

PRILOGA 3.1 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 
Podatki: 
- o ponudniku-fizični osebi/o zakonitem zastopniku ponudnika-pravne osebe 

Ime in priimek  

EMŠO  

Dekliški priimek  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Občina rojstva ali 
država rojstva 

 

Stalno prebivališče  

Občina in država  

Državljanstvo  

Točen naziv in 
naslov organa, ki 
izdaja potrdila (polje 
se izpolni samo v 
primeru, če gre za 
ponudnika, ki nima 
sedeža v RS) 

 

 
 
-o ponudniku-pravni osebi 
 
Firma (polno ime):  ___________________________________________________________  

Matična številka:  ___________________________________________________________  

Sedež pravne osebe:  ___________________________________________________________  

Občina sedeža:  ___________________________________________________________  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 
 
Spodaj podpisani, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa 
pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb 
pristojnega organa. 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe ponudnika: 
 
 -----------------------------------------  ------------------------------------------------  
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PRILOGA 3.2. 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
o izpolnjevanju pogoja, skladna z določili 4. odstavka 77. člena ZJN-3 

 
 
Ponudnik:        
 
                          
 
 

Fizična/e oseba/e: (zakoniti zastopnik/i ponudnika): ____________________________________ 
 
                 ___________________________________ 
 
 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 

IZJAVLJAMO 
 
da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 
75. Člena ZJN-3 tako za ponudnika kot pravno osebo kot tudi za zakonitega zastopnika 
ponudnika.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:    Ponudnik: 
 
 

    
(ime in priimek) 
 
 

    
(podpis)  
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           PRILOGA 4 

 
Ponudnik:        
 
                          
 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 

IZJAVLJAMO 
 
 
 
da kot ponudnik ne nastopamo  /   nastopamo s podizvajalci (ustrezno obkroži).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ker nastopamo s podizvajalcem/podizvajalci, prilagamo kot dokazilo podpisano Izjavo 
podizvajalca za vsakega nominiranega podizvajalca. (PRILOGA 4.1. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:    Žig:    Ponudnik: 
 
 

    
 (ime in priimek) 
 
 

    
(podpis) 
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PRILOGA 4.1. 

 
IZJAVA PODIZVAJALCA 

 
Ponudnik  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelovali z naslednjim 
podizvajalcem: 
 

Naziv in sedež: …………………………………………………………………………………. 

ID št. za DDV: ………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ………………………………………………………………………………... 

IBAN: …………………………………………………………………………………. 

Zakoniti zastopnik: ……………………………………………………………………………… 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec: .…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: ………………brez DDV………….…....z DDV 

Kraj izvedbe del: ……………………………………………………………………………….. 

Rok izvedbe del: ……………………………………………………………………………….. 

Podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila 
sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca.  
 

Izjavljamo: 

• da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. 
člena ZJN-3; 

• da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več;  

• da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe; 

• da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
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• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni 
bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo , delovnim časom, počitki, 
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; 

• da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki 
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja 
upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s 
predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi 
pravnimi posledicami; 

• da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2); 

• da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega 
naročanja,  

• da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale 
na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 
V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: 

 
DA  NE 
(ustrezno obkroži) 

 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te 
izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do 
glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. 
 
Naročniku dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi 
potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje teh pogojev. 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podizvajalec: 
 
 
 -----------------------------------------  ----------------------------------------------------  
   Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: 
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PRILOGA 5 
 

SEZNAM PRILOŽENIH REFERENC 
 
Ponudnik: 

 

      
(naziv) 

 

      
(naslov) 

 
Seznam priloženih potrjenih referenc (skladno z obrazcem 5.1 ) s strani končnih 
kupcev/najemnikov: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Kraj in datum:     Žig:  Podpis pooblaščene osebe ponudnika: 
 
 
 
 
 
    
Opomba: Ponudnik k seznamu predloži Referenčna potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere 
je izvedel referenčne dobave/najeme.  
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PRILOGA 5.1 

      
(naziv potrjevalca reference) 

 

      
(naslov potrjevalca reference) 

 

 

 

POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA 
 

v zvezi z izvedbo javnega naročila »Poslovni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami« 

 

 

1. Potrjujemo, da je ponudnik:    ________________________  

 

za nas kot končnega naročnika v obdobju od 1.1.2015 do dneva oddaje ponudbe izvajal storitve 

poslovnega najema (operativnega leasinga) osmih oziroma več osebnih vozil, v trajanju skupaj 

(neprekinjeno) najmanj 48 mesecev, na podlagi naslednjega posla 

 

Ime referenčnega posla 

 

 

Datum začetka posla 

 

 

Predvideno trajanje posla v mesecih*  

 

 

Število vozil oddani s poslom v najem 

 

 

Opis posla, iz katerega je razviden tip 

osebnega vozila ki ga je ponudnik oddal v 

najem 

 

 

 

Opis storitev vključenih v posel (upravljanje, 

vzdrževanje, servisiranje vozila, tehnični 

pregledi, vzdrževanje pnevmatik, 24 urna 

pomoč najemniku, zavarovanje,…) 

 

 

 

* posel na dan oddaje referenčnega potrdila lahko še traja, vendar se mora izvajati že 

najmanj dve leti. 

 

2. Navedeni ponudnik je pogodbene obveznosti opravil strokovno in kvalitetno v skladu s 

predpisi  stroke in v pogodbeno določenem roku. 

 

 

3. Kontaktna oseba potrjevalca reference:___________________, tel: ________________ 
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Potrdilo se izdaja za potrebe javnega razpisa naročnika Elektro Primorska d.d., objavljenega na 

portalu javnih naročil pod št. ..../... z dne ___.___.2020 . 

 

 

V ............................. dne ...................... 

 

         ŽIG 

 

Ime in priimek odgovorne osebe  

potrjevalca reference naročnika: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki 
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave 
z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce 



2-B/NMV/2020   

 

Stran 62 od 76 
 

PRILOGA 6 
 

Predmet javnega naročila:  

POSLOVNI NAJEM OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 

 

 

 

IZJAVA o neblokiranih računih 
 

 

Ponudnik: 

 

      
(naziv) 

 

      
(naslov) 

 
 

IZJAVLJAMO, 

 

da v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega 

transakcijskega računa. 

 

 

 

 

Kraj in datum:    Žig:    Ponudnik: 

 

____________________ 
(ime in priimek) 

 

____________________ 
 (podpis)  
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PRILOGA 7 
 

Predmet javnega naročila:  

POSLOVNI NAJEM OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI 
 

 

Ponudnik: 

 

      
(naziv) 

 

      
(naslov) 

 
 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo 

 

IZJAVLJAMO: 

 

 

• da izpolnjujemo formalno delovne in tehnične pogoje,  

 

• da imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge 

pripomočke,  

 

• da imamo finančne vire, 

 

• da smo zanesljivi in imamo izkušnje, ugled ter zaposlene za izvedbo predmetnega naročila.  

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:    Žig:    Ponudnik: 

 

____________________ 
(ime in priimek) 

 

____________________ 
 (podpis)  
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8. VZOREC POGODBE 

 

 

 
V razpisni dokumentaciji je predložen vzorec pogodbe.  
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POGODBA št.: 

ZA POSLOVNI NAJEM OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI 
  

  

NAROČNIK/NAJEMNIK: 
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa predsednik uprave Uroš Blažica – (v nadaljnjem 
besedilu najemnik)  
ID številka za DDV: SI37102656  
IBAN : SI56047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica 
  
in 
  
IZVAJALEC/NAJEMODAJALEC: 
__________________________________________,  
ki ga zastopa ________________(v nadaljnjem besedilu najemodajalec) 
ID številka za DDV.: ____________________ 
IBAN:______________ 
  

1. člen 

UVODNA UGOTOVITEV: 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) dne …………. na Portalu javnih naročil objavil naročilo 
male vrednosti »Poslovni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami«, št. JN ………………….., na osnovi 
katerega je bil, kot najugodnejši ponudnik, na osnovi ponudbe št. ………………… z dne ……….., izbran 
zgoraj navedeni najemodajalec. 

  

2. člen 

PREDMET POGODBE: 

Najemnik s to pogodbo naroča, najemodajalec pa prevzame izvedbo poslovnega najema osebnih 
vozil z nizkimi emisijami. Predmet te pogodbe je poslovni najem osebnih vozil in sicer: 
  

Zap.št. vozila Znamka najetega 
osebnega vozila: 

Model vozila: Predvideno število 
prevoženih kilometrov: 

Vozilo 1       

Vozilo 2       

Vozilo 3       

Vozilo 4       

Vozilo 5       

Vozilo 6       

Vozilo 7       

Vozilo 8       
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Vozila morajo biti skladna s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki so sestavni del te 
pogodbe. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba najemodajalca skupaj s ponudbenim predračunom 
in vsemi prilogami. 
  
Dovoljeno odstopanje prevoženih kilometrov od pogodbeno določenih kilometrov je +/- _________ 
km. 

  

3. člen 

ROK IN KRAJ DOBAVE TER VRAČILO VOZILA  

Najemodajalec se najemniku zavezuje izročiti v uporabo dogovorjena vozila najpozneje v spodaj 
določenih rokih in na določenih lokacijah dobave: 
  

Zap.št. vozila Rok dobave: Lokacija dobave: 

Vozilo 1 15.7.2020 Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčava 22, Nova Gorica 

Vozilo 2 16.6.2020 Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčava 22, Nova Gorica 

Vozilo 3 5.6.2020 Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčava 22, Nova Gorica 

Vozilo 4 9.6.2020 Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčava 22, Nova Gorica 

Vozilo 5 9.6.2020 Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčava 22, Nova Gorica 

Vozilo 6 9.6.2020 Elektro Primorska, d.d., 
Erjavčava 22, Nova Gorica 

Vozilo 7 9.6.2020 Elektro Primorska, d.d., DE 
Sežana, Partizanska 47, Sežana 

Vozilo 8 5.6.2020 Elektro Primorska, d.d., DE 
Koper, Ulica 15. maja 15, 
Koper 

  
Ob izročitvi posameznega vozila najemodajalec in najemnik podpišeta primopredajni zapisnik, v 
katerem ugotovita vse morebitne pomanjkljivosti in poškodbe vozila. Ob izročitvi vsakega 
posameznega vozil mora najemodajalec najemniku izročiti: 

• dva ključa vozila; 

• opremo skladno s cestno prometnimi predpisi; 

• prometno dovoljenje; 

• homologacijo; 

• dokumentacijo proizvajalca skupaj s servisno knjižico in navodili za uporabo vozila; 

• seznam pooblaščenih servisov, kjer se bodo izvajale storitve vzdrževanja vozila, vključene v poslovni 

najem (redni in izredni servisi vozila, pnevmatik, itd.). 

Vračila vozil ob zaključku najemnega razmerja se bodo vršila na lokacijah dogovorjenih med 
najemodajalcem in najemnikom. Ob vračilu posameznega vozila se sestavi zapisnik o vračilu vozila v 
katerem se ugotovil število prevoženih kilometrov vozila, stanje vozila ter ugotovljene vidne 
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poškodbe na vozilu. Pri vračilu vozila mora najemnik najemodajalcu vrniti tudi vse ključe, opremo in 
dokumentacijo vozila, ki jo je prejel ob prevzemu vozila. Ob vračilu vozila najemodajalec ni 
upravičen zaračunati kakršne koli odškodnine v zvezi z obrabo vozila, ki je posledica normalne rabe 
vozila, normalne obrabe vgrajenih materialov ter normale obrabe delov potrošnega materiala. Pri 
ugotavljanju normalne rabe se upošteva starost vozila in število prevoženih kilometrov. Najemnik se 
ob vračilu posameznega vozila zavezuje povrniti škodo najemodajalcu samo za primere 
nesprejemljivih poškodb na vozilu, ki zahtevajo popravilo ali zamenjavo dela vozila in bi vplivale na 
prodajno vrednost rabljenega vozila. Nesprejemljive poškodbe oceni neodvisni cenilec, ki ga 
predlaga najemodajalec, najemnik pa se s predlogom strinja.  
  

4. člen 

TRAJANJE NAJEMNEGA RAZMERJA 

Najemno razmerje po tej pogodbi za vsa vozila, ki so predmet te pogodbe, traja 60 mesecev. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemnega razmerja v prvih 12 mesecih ni mogoče enostransko 
razdreti. 
Po preteku te pogodbe je najemnik dolžan vrniti vsa vozila najemodajalcu. 

  

5. člen 

POGODBENA CENA 

Cene mesečnega najema (najem in vzdrževanje) so za posamezno vozilo sledeče: 
 

Zap.št. vozila Mesečna cena 
najema/financira
nja vozila brez 
DDV 

Mesečna cena 
vzdrževanja vozila 
brez DDV 

Mesečna cena poslovnega 
najema (najem in 
vzdrževanje) brez DDV 

Vozilo 1     

Vozilo 2     

Vozilo 3     

Vozilo 4     

Vozilo 5     

Vozilo 6     

Vozilo 7     

Vozilo 8     

 
Na podlagi prvega odstavka tega člena, pogodbeni stranki ugotavljata, da znaša skupna dogovorjena 
cena za poslovni najem vseh vozil za celotno obdobje trajanja poslovnega najema, to je 60 mesecev, 
skupaj: 
  
Pogodbena vrednost znaša:                                                    EUR, 
DDV:                                                                                      EUR, 
Skupna pogodbena vrednost z DDV je :                                EUR. 
  
Davek na dodano vrednost se zaračuna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve računa.  
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Cene najema iz ponudbenega predračuna najemodajalca so fiksne vse čas trajanja te pogodbe. 
Vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima najemodajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti. 
  
Mesečni strošek najema je fiksen, brez začetnega pologa (vložka) in vključuje vse stroške, kot so 
navedeni v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije, ki so sestavni del te pogodbe. Kakršno koli 
dodatno zaračunavanje storitev, vključenih v ponudbo, je izrecno prepovedano. 
  
Pogodbeni stranki se ne glede na določila te pogodbe in njenih prilog dogovorita, da se vrednost 
mesečnega najema lahko uskladi v dveh primerih: 

• na podlagi delne odpovedi te pogodbe v skladu z 20. členom te pogodbe 

• iz razloga uskladitve oziroma prilagoditve novega predvidenega števila prevoženih 

kilometrov iz drugega člena te pogodbe za posamezno vozilo, na podlagi dejanskega ali 

povprečnega števila prevoženih kilometrov v preteklem/-ih letu/-ih.  

 

 

6. člen 

NAČIN PLAČILA 

Najemodajalec bo izstavljal račune mesečno in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Račun mora biti naslovljen na Elektro Primorska d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica in 
poslan na elektronski naslov: fakture@elektro-primorska.si. 
Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 dni od dneva pravilno izstavljenega računa. V 
primeru, da bo najemnik prejel račun 20 dni ali manj pred rokom plačila, bo lahko tak račun zavrnil 
in od najemodajalca zahteval račun z novim datumom zapadlosti. Najemnik se obvezuje, da bo po 
prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-tega pregledal, ter najemodajalcu sporočil morebitne 
nepravilnosti in pomanjkljivosti. Najemnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo 
dokumentacijo v roku 8 dni od prejema, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim 
datumom. 
 
Najemodajalec se obvezuje, da bo na račun: 

• vpisal evidenčno številko pogodbe__________ (določi najemnik ob podpisu pogodbe); 

• navedel obdobje obračuna najema, za katerega se izdaja račun; 

• navedel specifikacijo stroškov mesečnih najemnin (ločeno za najem/financiranje in 

vzdrževanje) po vozilih. 

  
Če zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka 
šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik svoji banki izda nalog za plačilo. 
  
Če najemodajalec predlaga in najemniku likvidnostna situacija omogoča predčasno gotovinsko 
plačilo, se za vsak dan predčasnega plačila obračuna 0,5‰ popusta, za katerega najemodajalec izda 
dobropis pred dogovorjenim predčasnim plačilom. 
  
V primeru zamude pri plačilu se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 
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Račun mora biti izstavljen skladno z veljavno davčno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi 
navedbami oz. podatki skladno z zahtevami najemnika. Če je izstavljen račun nepravilen ali sporen, 
ga ima najemnik pravico delno ali v celoti zavrniti. 
  

7. člen 

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

Ta člen velja v primeru, ko najemodajalec nastopa s podizvajalcem! 
V kolikor najemodajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  
sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljeno dobavo 
blaga.  
Zahtevana neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. 
Najemodajalec odgovarja najemniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. 
Odgovornost izvajalcev nasproti najemniku je solidarna.  
  

8. člen 

POGODBENE KAZNI 

Če najemodajalec zakasni z dobavo vozila ali njegovim popravilom (v nadaljnjem besedilu: dobava 
vozila), je dolžan plačati najemniku pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene cene za poslovni 
najem, ki je dogovorjena za obdobje 60 mesecev za tisto vozilo, z dobavo katerega zamuja, in sicer 
za vsak dan zamude.  
Najvišji znesek pogodbene kazni ne sme preseči 10 % skupne pogodbene vrednosti. Najemodajalec 
je poleg pogodbene kazni dolžan najemniku plačati oz. povrniti tudi morebitne stroške, ki jih je 
slednji imel zaradi najemodajalčeve zamude. 
 
Najemodajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih 
obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne 
pogodbene cene z DDV.  

 

9. člen 

REKLAMACIJE 

Najemodajalec se mora odzvati na reklamacije najemnika v roku osmih ur po prejemu njegovega 
zahtevka.  
  
  
  

10. člen 

OBVEZNOSTI NAJEMODAJALCA IN NAJEMNIKA 

Najemodajalec se obvezuje, da bo: 

• pogodbeno dogovorjene storitve opravljal strokovno in korektno, v skladu z veljavnimi 

predpisi in pravili stroke, 

• zagotavljal strokovno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, 

• v doglednem času reševal morebitne reklamacije s strani najemnika, 
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• vse informacije in podatke najemnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

veljavnosti te pogodbe, 

• sodeloval z najemnikom in ga sproti obveščal o vseh spremembah izvajanja te pogodbe ter 

mu sproti posredoval vse podatke, ki bi lahko vplivali na izvajanje pogodbe, 

• izročil najemniku vse listine, potrebne za pravilno izvedbo storitev oziroma vse listine, ki 

spremljajo opravljeno storitev, 

• zagotovil predajo in vračilo vozila na vsakokratno dogovorjeni lokaciji,  

• sodeloval z najemnikom tako, da bo zagotovil učinkovito in kakovostno izvajanje storitev po 

tej pogodbi, 

• v primeru poškodbe vozila, kot lastnik vozila zagotovil vsa potrebna pooblastila najemniku, 

da lahko le-ta uredi popravilo poškodovanega vozila pri zavarovalnici, 

• pravočasno zagotovil vso potrebno komunikacijo in dokumentacijo za nemoteno obravnavo 

vozil in izvedbo storitev rednih in izrednih servisov ter popravil vozil, zamenjave pnevmatik 

ter tehničnih pregledov vozil, po predhodno usklajenem terminu med kontaktnimi osebami, 

določenimi v ta namen, 

• zagotovil osebnega svetovalca oziroma klicni center v skladu s pogoji tehničnih zahtev 

razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna, 

• najemnika pravočasno pisno seznanil z vsakokratnimi spremembami lastnih splošnih 

pogojev, ki bodo kakorkoli vplivali na izvedbo te pogodbe in sicer najkasneje v roku 14 dni 

pred uveljavitvijo le teh.  

 

Najemnik se obvezuje, da bo: 

• sodeloval z najemodajalcem in mu posredoval podatke, potrebne za izvedbo storitev po tej 

pogodbi, 

• v primeru poškodb na vozilu, najemodajalcu posredoval podatke, potrebne za izvedbo 

storitev po tej pogodbi ter ravnal skladno z zahtevami najemodajalca o prijavi škode oz. 

škodnega dogodka in izpolnjevanje poročil o prometni nesreči na za to predvidenih obrazcih, 

• izpolnjeval obveznosti iz te pogodbe ter splošnimi pogoji najemodajalca, v kolikor le-ti niso v 

nasprotju s to pogodbo ali zahtevami in pogoji iz razpisne dokumentacije in ponudbenega 

predračuna, 

• svoje plačilne obveznosti iz te pogodbe izpolnjeval v dogovorjenem roku. 

  
11. člen 

VZDRŽEVANJE IN REGISTRACIJA VOZIL TER OSTALI STORŠKI 

 
Vsi stroški rednega in izrednega vzdrževanja oziroma servisiranja vsakega posameznega najetega 
vozila, vključno z nakupom, menjavo in vzdrževanjem pnevmatik, tehničnimi pregled in registracijo 
vozila, so vključeni v ceno najema. Pogoji glede rednega in izrednega vzdrževanja vozila, 
zagotavljanja novega ekvivalentnega vozila, nakupa, vzdrževanja in menjave pnevmatik ter kritje 
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ostalih stroškov povezani z uporabo vozila so natančno opredeljeni v tehničnih zahtevah iz razpisne 
dokumentacije, ki so sestavni del te pogodbe. 
  
Morebitne kazni zaradi prekrškov kot tudi kakršnakoli odgovornost v zvezi z uporabo ali nepravilno 
oziroma nezakonito uporabo vozila, bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan kazen pristojnim 
organom poravnati ob dospetju. V kolikor kazen namesto najemnika poravna najemodajalec, je 
najemnik dolžan slednjemu poleg zneska v višini plačila kazni, poravnati tudi zakonske zamudne 
obresti, za ves čas od plačila kazni s strani najemodajalca do plačila najemnika.  
  

12. člen 

ZAVAROVANJE VOZIL 

Strošek zavarovanja vseh najetih vozila, ki zajema obvezno avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti in polni kasko zavarovanje brez odbitne franšize bremeni najemnika. 
Najemnik ima pravico na podlagi svojih internih pravil naročanja storitev izbrati primerno 
zavarovalnico za zavarovanje najetih vozil.  
  

13. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

Pogodba je nična, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 
  
  

14. člen 

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
  
Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank sta: 
za najemnika: __________________ , 
ki je pooblaščen, da zastopa najemnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvedbo storitev po tej 
pogodbi in ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri najemodajalcu  
in  
  
za najemodajalca:                                                      , 
ki je pooblaščen, da zastopa najemodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po 
tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z najemnikovim predstavnikom ves čas trajanja 
pogodbe. 
  
 

15. člen 
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VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 
  

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te 
pogodbe in bo označena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz določb veljavnih evropskih 
in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupravičeno izkoriščali v 
svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam. 
Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 
podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta 
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne 
zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne 
bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te 
pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja ali odredba sodišča, oziroma na podlagi izrecnega 
pisnega soglasja pogodbenih strank. 
  

16. člen 

VIŠJA SILA 

Pogodbeni stranki nista odgovorni za katerekoli kršitve te pogodbe, če je nezmožnost izpolnjevanja 
pogodbe ali njegovih posameznih določil posledica nepredvidenih ali nepričakovanih dogodkov, ki 
so splošno znani kot višja sila oziroma pomenijo višjo silo v skladu z veljavno zakonodajo in torej 
niso odvisni od volje pogodbene stranke in jih slednji nista mogli pričakovati, preprečiti ali odvrniti. 
Vsaka pogodbena stranka je dolžna o nastopu takega dogodka nemudoma pisno obvestiti 
nasprotno stranko. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti 
nasprotno stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile v roku 3 dni po nastopu oz. prenehanju in 
predložiti verodostojni dokaz o obstoju ter trajanju višje sile. 
Pogodbeni roki se podaljšajo sporazumno oz. najmanj za dobo trajanja višje sile.   

  

17. člen 

UPORABA PRAVA IN KODEKSA 
Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo splošna določila o zakupni (najemni) pogodbi 
iz Obligacijskega zakonika. 
 
Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrševanju pogodbenih obveznosti spoštovali določila 
Etičnega kodeksa družbe Elektro Primorska d. d., (v nadaljevanju: kodeks), objavljenega na spletni 
strani družbe www.elektro-primorska.si. Pogodbeni stranki se dogovorita, da je kršitev določil 
kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved pogodbenega razmerja. 

  

18. člen 

MOREBITNI SPORI 

Vse spore, ki bi nastali v zvezi z izvedbo storitev po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki reševali 
sporazumno. V primeru, da stranki spora ne rešita sporazumno, je za reševanje morebitnih sporov 
pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

http://www.elektro-primorska.si/
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19. člen 

ODSTOP OD POGODBE 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj zamudi z dobavo in mu je tako obračunana 
najvišja predvidena skupna pogodbena kazen, opredeljena v 8. členu pogodbe. 
  
  

20. člen 

DELNA ODPOVED POGODBE 

  
Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko najemnik v primeru: 

• kršitve določil te pogodbe s strani najemodajalca  

• ko je dosežena največja dovoljena pogodbena kazen skladno z 8. členom te pogodbe ali  

• kadar pri najemniku preneha potreba po posameznem vozilu, ki je predmet te pogodbe (npr. 

zaradi kadrovskih razlogov, spremembe naročnikovih splošnih oz. internih aktov),  

delno odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, pri čemer najemnik in 
najemodajalec v času teka odpovednega roka dogovorita medsebojne obveznosti in pravice iz 
naslova predčasne delne odpovedi te pogodbe skladno s splošnimi pogoji najemodajalca, v kolikor 
le-ti ne nasprotujejo tej pogodbi in prilogam pogodbe.  
 
Delna odpoved pogodbe se opravi na način, da se predmet te pogodbe spremeni tako, da se 
zmanjša število osebnih vozil, ki so predmet poslovnega najema po tej pogodbi. Pogodbeni stranki 
skleneta pisni aneks k tej pogodbi, s katerim opredelita zlasti obseg delne odpovedi te pogodbe, 
uskladita vrednost te pogodbe ter mesečne vrednosti poslovnega najema preostalih vozil  
 
 

21. člen 

KONČNE DOLOČBE 

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem (67. člen ZJN 3), ki se uresniči, če je naročnik 

seznanjen, da je: 

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 

s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca; 

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 

ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na 

podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 

zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi 

odločitvami izrečena globa za prekršek.  

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti 

pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi 

ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v 

roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
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1. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve 

nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

2. Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.  

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki 
upoštevali določila Obligacijskega zakonika. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh 
pogodbenih strank in velja 60 mesecev od prevzema zadnjega vozila. Pogodba je sestavljena v 2 
(dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 (en) izvod. 
 

 
Nova Gorica, ___.___.______      ________, ___.___.______ 
 
 
NAJEMNIK:         NAJEMODAJALEC: 
 
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.       _______________ 
Predsednik uprave: 
Uroš Blažica  
 
 
 
 
 
 
PRILOGA K POGODBI 

• Tehnične zahteve najemnika 

• Splošni pogoji najemodajalca 
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9. IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN 

FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA  
 

(priloži samo izbrani ponudnik po prejemu obvestila o izboru ponudnika) 

 
Ponudnik  ……………………………………………. 

 

     ……………………………………………. 

 

     ……………………………………………. 

 

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. 

člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 

podajamo sledeče podatke:  

 

 

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in 

priimek, naslov prebivališča in delež lastništva): 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 

zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 

 

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan 

predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.  

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih 

oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se 

ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična. 

 

Kraj in datum:     Žig:                 Podpis pooblaščene osebe ponudnika: 

 
 

 

                                    
(podpis)  


