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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Naročnik

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju
razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male
vrednosti z oznako Su-X-28/19 za

Nakup okoljsko manj obremenjujočega
novega osebnega vozila

Ustavno
Slovenije

Vsebina razpisne dokumentacije:
I.
II.
III.
IV.

Podatki o naročniku
Podatki o predmetu javnega naročila
Pravila in navodila za izdelavo ponudbe
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

sodišče

Republike

V.
VI.
VII.

Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Tehnične specifikacije
Ponudbena dokumentacija
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
I.

PODATKI O NAROČNIKU

Naročnik:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:
972

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova
ulica 10, Ljubljana
5024234000
96331151
REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN: SI56 0110 0630 0109

Ustavno sodišče davka na dodano vrednost v skladu s prvim odstavkom 94. člena
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 86/14, 90/15in 77/18) ne obračunava.

II. PODATKI O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA
1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je nakup okoljsko manj obremenjujočega novega
osebnega vozila za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju
Ustavno sodišče).
Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju VI. TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE.
Vozilo, ki ga ponudnik ponuja, mora imeti enake ali boljše tehnične lastnosti, kot so
podane v tehničnih zahtevah te razpisne dokumentacije.
CPV: 34110000-8 Osebni avtomobili
2. POSTOPEK
Naročnik bo skladno s 47. členom ZJN-3 izvedel postopek javnega naročila male
vrednosti, v katerega bo pogojno vključil pogajanja ter z izbranim dobaviteljem sklenil
pogodbo.
3. POGAJANJA
V skladu z drugim odstavkom 74. čelna ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če
naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo povabil na pogajanja
samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika,
vendar vrednost njihove ponudbe presega naročnikova zagotovljena sredstva.
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Naročnik bo ponudnike obvestil o pogajanjih preko informacijskega sistema e-JN.
Naročnik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor jih bo štel za smiselne glede na
okoliščine po oddaji ponudb. Naročnik bo ponudnike pred zadnjim oziroma edinim
krogom pogajanj obvestil, da gre za zadnji oziroma edini krog pogajanj.
Če se ponudnik v pogajanjih ne bo odzval na naročnikovo povabilo in ne bo predložil
nove ali končne ponudbe, bo naročnik kot ponudnikovo končno ponudbo upošteval
njegovo zadnjo predloženo ponudbo.
Naročnik se bo pogajal o ceni.
4. PRAVNA PODLAGA
Naročnik izvaja postopek javnega naročila na podlagi veljavnih predpisov s področja
javnega naročanja, javnih financ in predmeta javnega naročila.

III.

PRAVILA IN NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna preko Portala javnih naročil
(www.enarocanje.si - v nadaljevanju Portal JN) oziroma na spletnih straneh
Ustavnega sodišča Republike Slovenije http://www.us-rs.si/aktualno/objave/objavepo-zjn-3-in-zspdsls/.
2. KOMUNIKACIJA
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
izključno pisno preko Portala JN.
Naročnik bo odgovoril na vprašanje, ki bo na Portalu JN zastavljeno pravočasno, to je
do 21. 10. 2019 do 10.00. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije.
Po javnem odpiranju ponudb bo komunikacija naročnika in ponudnika (poziv k
predložitvi soglasja za odpravo očitnih računskih napak, zahteva za pojasnitev
ponudbe, razkritje lastniške strukture in podobno) praviloma potekala po elektronski
pošti. Naročnik bo kot ponudnikov uradni elektronski poštni naslov štel elektronski
naslov, naveden v obrazcu »Ponudnik«.
3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE TER DODATNE
INFORMACIJE
Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni, ali dopolni razpisno dokumentacijo.
Spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik izda v obliki
dodatnih informacij na Portalu JN. Vsaka dodatna informacija na Portalu JN postane
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sestavni del razpisne dokumentacije, zato jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi
ponudbe. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori,
objavljeni na portalu javnih naročil.
4. ČAS, KRAJ IN NAČIN ODDAJE, SPREMEMBE ALI UMIKA PONUDBE TER
ODPIRANJE PONUDB
Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 23.10. 2019 do 10.00.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/ 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/.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/ 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 zakonika1). 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/ najkasneje do 23. 10. 2019 do 10.00. Za oddano ponudbo se šteje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
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.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne
23. 10. 2019 in se bo začelo ob 10.05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.
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
1

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 20/18)
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zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik
naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na
razpolago v razdelku "Zapisnik o odpiranju ponudb".
5. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati najmanj 2 meseca od roka za oddajo ponudbe.
6. ROK IZVEDBE
Rok dobave do 29. 11. 2019.
7. ZAUPNOST IN JAVNOST PODATKOV
Podatke, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovna
skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur
zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti
podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali
pozneje.
Na podlagi 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev
ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne
postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na
razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
8. VARIANTNE PONUDBE
Ponudbe v variantah niso dopustne. Ponudnik (samostojno ali kot ponudnik v skupni
ponudbi) lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno
ponudbo, bo izločen iz postopka.
9. JEZIK
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba in druga
dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti sestavljena v slovenskem jeziku.
Priloge so lahko predložene v tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od
ponudnika zahteva prevod teh prilog v slovenski jezik. Stroške omenjenega prevoda
nosi ponudnik.
10. SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih
subjektov (v nadaljevanju: partnerjev), ki skupaj prevzemajo izvedbo naročila.
Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno
odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so
partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno
vsak prevzema.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o
skupnem nastopanju, v katerem bodo natančno navedena in razvidna medsebojna
razmerja in obveznosti vseh partnerjev.
Obrazec ESPD mora predložiti vsak izmed partnerjev.
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11. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCEM
Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti
izpolnjen obrazec »Podizvajalec«.
V ponudbi je treba predložiti izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca.
Če bodo pri podizvajalcu obstajali izključitveni razlogi, bo naročnik podizvajalca
zavrnil.
Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave priglašenega podizvajalca ali v
primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji,
ravnati skladno s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3.
Ne glede na izvajanje javnega naročila s podizvajalcem izbrani ponudnik v celoti sam
odgovarja za izvedbo javnega naročila.
12. FINANČNO ZAVAROVANJE
Zahtevana je menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje mora biti predloženo po vzorcu, od katerega po vsebini ne sme bistveno
odstopati in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov ali nižjega
zneska.
Ob sklenitvi pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku priložiti podpisano bianco
menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od
pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje mora biti predloženo v originalu,
nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
13. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA IN SKLENITEV POGODBE
Naročnik bo ponudnika obvestil o oddaji naročila na način, ki je določen v ZJN-3.
Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in vrniti v 8 dneh od njenega prejema. V
nasprotnem primeru se šteje, da ponudnik odstopa od ponudbe in podpisa pogodbe.
14. RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE
Izbrani ponudnik mora naročniku posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, 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.
Izbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati naročniku v roku 8 dni od
prejema poziva kadar koli v času izvajanja javnega naročila.
Če izbrani ponudnik prijavi sodelovanje partnerja ali podizvajalca in vrednost
pogodbenih del, ki jih bo izvedel posamezni gospodarski subjekt, znaša več kot
10.000,00 EUR brez DDV, mora izbrani ponudnik posredovati podatke tudi za te
gospodarske subjekte.
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15. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz osmega odstavka 25. člena Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13 in
60/17 - v nadaljevanju ZPVPJN-B), vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave
obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni
ali dopolni navedbe v objavi, povabilu ali v razpisni dokumentaciji se lahko zahtevek
za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave,
povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v
prvotni objavi, povabilu 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.
Višina takse je 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave,
povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo
Zahtevek mora biti vložen pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, Beethovnova
ulica 10, 1000 Ljubljana, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če
je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Podatki za plačilo takse za predrevizijski postopek: TRR SI56 0110 0100 0358 802,
odprt pri: Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT
koda BSLJSI2X, IBAN SI56 0110 0100 0358 802, referenca SI11 16110-7111290XXXXXXLL (oznaka X pomeni desno poravnano številko objave javnega naročila,
oznaka L pa pomeni označbo leta. Če je številka objave javnega naročila krajša od
šestih znakov, se na manjkajoča mesta vpišejo 0).

IV.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje
1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
1. 1. Ponudnik, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa in vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, ali odločanje ali nadzor v
njem, niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi
odstavek 75. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v
nadaljevanju ZJN-3).
DOKAZILA:
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
- pooblastilo pravne osebe (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
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- pooblastilo fizične osebe (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
1.2. Ponudnik izpolnjuje 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. Šteje se, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več in če
na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
1.3. Ponudnik zagotavlja, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami.
DOKAZILO
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
1.4. Ponudnik zagotavlja, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudbe pristojni organ RS ali drugih držav članic ali tretjih držav ni ugotovil najmanj
dveh kršitev 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 bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
DOKAZILO
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
1.5. Ponudnik zagotavlja, da ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZIntPK)
DOKAZILO
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
1.6. Ponudnik zagotavlja, da nad njim ni začet postopek zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, in da njegovih sredstev ali poslovanja
ne upravlja upravitelj ali sodišče, niti niso njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene oziroma v skladu s predpisi druge države nad ponudnikom ni začet
postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
DOKAZILO
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)
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1.7. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo
prevzema v ponudbi.
DOKAZILO
- izpolnjen ESPD (vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi)

2. POGOJI ZA SODELOVANJE
2. 1. Tehnična sposobnost
Ponudnik mora biti generalni uvoznik ali pooblaščen prodajalec za blagovno znamko
vozila, ki ga ponuja.
DOKAZILO
- izpolnjen in podpisan obrazec "Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh tehničnih
pogojev in zahtev".
2.2. Emisije
Ponudnik mora v obrazcu "Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh tehničnih
pogojev in zahtev" navesti ali vozilo izpolnjuje pogoje iz 17. točke 2. odstavka 6.
člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (najmanj 10 % manjše emisije, ki jih kot
najvišje dovoljene določa zadnji standard EURO).
V.

MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo ekonomsko najugodnejša v okviru naslednjih
meril:
Merilo
Ponder
1 Ocena stroškov v življenjski dobi vozila
do 75 točk
2 Garancijska doba
do 15 točk
3 Domet vozila v kilometrih pri kombinirani vožnji z enim
do 10 točk
polnjenjem hranilnika za pogonsko sredstvo vozila
Skupno najvišje možno število točk
100 točk
Naročnik bo izračune točk zaokrožil na dve decimalni mesti.

Najugodnejša je tista ponudba, ki doseže najvišje število točk.

1. OCENA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA
Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:
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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 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,
– 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.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
–
–
–
–
–
–

nabavna cena vozila, ki vključuje vse stroške in davek na dodano vrednost,
izražena v EUR,
poraba energenta (pri kombinirani vožnji), 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.

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila

Oznaka
LCkm

Vrednost
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/Nm

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
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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

CNMHC

0,001 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm
ali EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja
bencina ali dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta
(CEmin) uporabi veljavno ceno energenta brez davkov, ki ga uporablja vozilo. Kadar
vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol,
biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega energenta izražena v
EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali vodik, mora biti
izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno energijo, pa mora
biti izražena v EUR/kWh.
Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi upošteval ceno
najcenejšega energenta (CEmin) brez davkov veljavno na dan, ko poteče rok za
oddajo ponudb, objavljeno na naslednji spletni strani:
 http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_d
erivatov/cene_naftnih_derivatov/
Na podlagi izračuna ocene stroškov v življenjski dobi bo naročnik izračunal točke po
naslednji formuli:
 LCC min 
 * 75
 LCC p 



M1 = 

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
- TLCC
- doseženo število točk ocenjevane ponudbe,
- LCC min
- vsota ocen stroškov v življenjski dobi ponudbe z najnižjo vsoto,
- LCC p
- vsota ocen stroškov v življenjski dobi ocenjevane ponudbe.
Način dokazovanja
Ponudnik mora v ponudbi (obrazec »Predračun«) navesti:
 nabavno ceno vozila z DDV,
 vrsto in porabo energenta,
 emisije ogljikovega dioksida,
 emisije dušikovih oksidov,
 emisije nemetanskih ogljikovodikov in
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 emisije trdnih delcev.
V primeru, da posamezno vozilo določenih emisij nima, naj ponudnik to označi
z /. Ponudnik mora podati vse zahtevane parametre.
Ponudnik mora k obrazcu »Predračun« priložiti tudi tehnično dokumentacijo
proizvajalca oziroma izpisek Enotne evropske homologacije, iz katerih izhaja, da
so izpolnjene zahteve. Na priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca oziroma
izpisku Enotne evropske homologacije ponudnik razvidno označi podatke, iz
katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve!
V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v obrazcu ponudbenega predračuna, in
izpiskom iz Enotne evropske homologacije, bo naročnik upošteval podatke na
izpisku iz Enotne evropske homologacije in jih posredoval ponudniku v potrditev.
Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev
oziroma predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujeno vozilo
ustreza v razpisni dokumentaciji navedenim temeljnim okoljskim zahtevam skladno z
Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 s spremembami - v
nadaljevanju Uredba).
Pri merilu "ocena stroškov v življenjski dobi vozila" je najvišje možno število prejetih
točk 75.
2. GARANCIJSKA DOBA
Ocenjuje se ponujeni garancijski rok za vozilo brez omejitve prevoženih
kilometrov, in sicer nad splošnim rokom 24 mesecev za vozilo. Ponudba s splošnim
garancijskim rokom 24 mesecev prejme 0 točk. Ponudnik lahko ponudi podaljšan
garancijski rok samo v celih mesecih. Ponudba z najdaljšim ponujenim garancijskim
rokom prejme 15 točk, druge prejmejo ustrezno število točk na podlagi naslednjega
izračuna:
 GRp 
 * 15

 GR max 

M2 = 

M2 - doseženo število točk ocenjevane ponudbe
GRp - ponujen podaljšan garancijski rok ocenjevane ponudbe
GR max - ponujen najdaljši garancijski rok
Pri merilu "garancijska doba" je najvišje možno število prejetih točk 15.
3. DOMET VOZILA V KILOMETRIH PRI KOMBINIRANI VOŽNJI Z ENIM
POLNJENJEM REZERVOARJA/HRANILNIKA ZA POGONSKO SREDSTVO VOZILA
Ponudba z največjim številom prevoženih kilometrov z enim polnjenjem
rezervoarja/hranilnika prejme 10 točk. Druge ponudbe prejmejo ustrezno število točk
na podlagi naslednjega izračuna:
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 KMp 
 * 10

 KM max 

M3 = 

M3 - doseženo število točk ocenjevane ponudbe
KMp - število prevoženih kilometrov z enim polnjenjem pri kombinirani vožnji
ocenjevane ponudbe
KMmax - ponudba z najvišjim številom prevoženih kilometrov pri kombinirani vožnji z
enim polnjenjem
Način dokazovanja
Ponudnik mora k obrazcu »Predračun« priložiti tudi uradni dokument oziroma
potrdilo proizvajalca oziroma uradnega zastopnika, s katerim ponudnik
dokazuje navedeno število prevoženih kilometrov z enim polnjenjem
rezervoarja/hranilnika pri kombinirani vožnji.
Pri merilu "domet vozila v kilometrih pri kombinirani vožnji z enim polnjenjem
rezervoarja/hranilnika" je najvišje možno število prejetih točk 10.

4. DVE (ALI VEČ) EKONOMSKO NAJUGODNEJŠI PONUDBI
V primeru enakega števila točk bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo
ponudil nižjo ceno vozila.

VI.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Novo osebno vozilo, ki je predmet tega naročila, morata biti tovarniško novo, leto
proizvodnje 2019, z izpolnjenimi vsemi homologacijskimi standardi in v skladu z
zahtevanimi tehničnimi lastnostmi ter zahtevano opremo, kot sledi v nadaljevanju.
1. Zahtevane tehnične lastnosti vozila:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Osebno vozilo - karavan izvedba
Avtomatski menjalnik
Dolžina vozila: najmanj 460 cm
Prostornina motorja: od 1590 do 2000 ccm
Vrsta motorja: zaželeno dizelski motor
Moč motorja: najmanj 100 kW
Pospešek od 0 do 100 km/h: manj kot 14 sekund
Varnost: 5 zvezdic po sistemu Euro NCAP
Emisijska stopnja: najmanj EURO 6d-temp

2. Zahtevana oprema vozila:
2.1 Zračne blazine:
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a)

za voznika in sopotnika

b)

stranski zračni blazini

2.2 Zavesi na stranskih oknih zadaj
2.3 Varnostni pasovi s samodejnimi zategovalniki za vse potnike
2.4 Sistem za zmanjševanje poškodb vratu na prednjih sedežih
2.5 Električni servo volan
2.6 Sistem pomoči pri zaviranju v sili
2.7 Sistem proti blokiranju koles - ABS
2.8 Sistem nadzora stabilnosti vozila
2.9
2.1
0
2.1
1
2.1
2
2.1
3
2.1
4
2.1
5
2.1
6
2.1
7
2.1
8
2.1
9
2.2
0
2.2
1
2.2
2
2.2
3
2.2
4
2.2
5
2.2
6
2.2
7
2.2
8

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Sistem proti zdrsu pogonskih koles
Sistem za pomoč pri speljevanju na klancu
Komplet obvezne opreme v skladu s slovensko zakonodajo (komplet prve
pomoči, 2x varnostni jopič, varnostni trikotnik in komplet rezervnih žarnic)
Rezervna pnevmatika
Xenon ali LED žarometi
Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
Električna preklopna zunanja ogledala
Po višini in globini nastavljiv več funkcijski volanski obroč
Centralno in daljinsko zaklepanje
Elektronska blokada motorja
Električni pomik stekel spredaj in zadaj
Tonirana stranska in zadnje steklo
Tretja zavorna luč
Meglenke spredaj in zadaj
Pritrdilo za otroški sedež ISO fix
Prikaz zunanje temperature
Sistem za prostoročno telefoniranje (Bluetooth povezava)
Audio sistem z zvočniki in MP3 predvajalnikom s kontrolo ob ali na volanu
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2.2
9
2.3
0
2.3
1
2.3
2
2.3
3
2.3
4
2.3
5
2.3
6
2.3
7

Tempomat
Samodejna klimatska naprava - ločeno nastavljanje voznik/sovoznik
Potovalni računalnik
Navigacija
USB priključek
Oblazinjenje z blagom oziroma z blagom v kombinaciji z imitacijo usnja
Možnost podiranja zadnje klopi
Pleteni predpražniki spredaj in zadaj
Kovinska barva

Na osebnem vozilu mora biti nameščen komplet pnevmatik, ki je upoštevajoč
zakonodajo, ustrezen za čas, v katerem bo vozilo dobavljeno. Komplet pnevmatik
mora biti ustreznega energijskega razreda glede na boljši izkoristek goriva in boljši
oprijem na mokri podlagi skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 102/11 in naslednji), to je najmanj razred B.
Kot kovinske barve bomo upoštevali tiste barve, ki jih ponudnik v svojih katalogih
navaja kot samo take.
Dodatne tehnične zahteve:
Izbrani dobavitelj bo moral:
 naročniku ob predaji vozila hkrati predati slovenska navodila za uporabo in
vzdrževanje ter z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo;
 vozilo mora imeti ob dobavi napolnjen rezervoar/hranilnika najmanj do ½ z
energentom ter polno posodo za čiščenje vetrobranskega stekla s tekočino, ki je
primerna za čiščenje glede na letni čas dobave;
 zagotoviti, da bo dobavljeno vozilo novo, leto proizvodnje 2019, zadnji model,
tehnično brezhibno in homologirano;
 naročniku zagotavljati najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem
prevzema vozila (brez omejitve prevoženih kilometrov!): splošni garancijski rok
najmanj 24 mesecev, najmanj 6 let proti prerjavenju karoserijske pločevine in
koroziji podvozja;
 zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dneva dobave
vozila;
 nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljeno vozilo v času trajanja
garancijskega roka (24 ur dnevno, 365 dni na leto);
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 v času trajanja garancijskega roka v primeru servisiranja – popravila, ki je daljše
od treh delovnih dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo, ki je enakovredno
oziroma vozilo istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del;
 v času trajanja garancijskega roka v primeru, da dobavitelj sam, ali njegov
pooblaščeni servis okvare ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva
prevzema vozila v popravilo, zagotoviti zamenjavo vozila za novo, enakovredno
vozilo brez kakršnega koli odškodninskega zahtevka do naročnika;
 ponudnik mora za vozilo pridobiti potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega
tipa na podlagi veljavnega Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, ki ga bo
predložil naročniku pred prevzemom vozila.
VII.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbo sestavi ponudnik tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije oziroma njenih posameznih delov ter priloži vso
drugo zahtevano dokumentacijo. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne
dokumentacije ali na obrazcih ponudnika, ki se vsebinsko ne smejo bistveno
razlikovati od priloženih obrazcev.
Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri
njihovem podpisniku.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva,
da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za
izključitev.
Če naročnik podvomi v verodostojnost predloženih listin oziroma izjav, mora
ponudnik na njegovo pisno zahtevo v razumno določenem roku predložiti:
- originalno listino na vpogled ali
- pooblastilo za pridobitev podatkov, glede katerih se ne vodi uradna evidenca ali
- pisno soglasje za pridobitev osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam.
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je treba upoštevati še točki 9. in 10. III.
poglavja razpisne dokumentacije.
Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži dokazila v skladu
s 4. odstavkom 77. člena ZJN-3.
Priloga 1 - ESPD gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML)
uvozi na spletni strani Portala JN: https://www.enarocanje.si/_ESPD/. Obrazec ESPD
mora biti predložen za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik,
partner, podizvajalec ali subjekti, na čigar kapacitete se sklicujejo).
Ponudnik mora v sistem e-JN oddati ponudbo, naložiti svoj ESPD v razdelek »ESPD
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– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naložiti v razdelek »ESPD – ostali
sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko
podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v
slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN
šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan
dokument.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži
podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Priloga 2 - Ponudnik pri skupni ponudbi navede vse partnerje
Priloga 3 - Predračun mora biti v sistem eJN vložen v formatu pdf. Skupna
ponudbena cena za celotno količino oziroma skupna cena za posamezno postavko
mora biti izražena v EUR, in sicer na največ dve decimalni mesti. Če ponudnik cene
ne vpiše, se šteje, da je vpisana cena 0,00 EUR. Končna ponudbena cena mora
vsebovati vse stroške, popuste, rabate in DDV. Naročnik stroškov, ki niso zajeti v
ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval.
V točki 8. poglavji B in C predračuna ponudnik vpiše podatke izražene v g/km in ne
v kg/km!
8 Emisije dušikovih oksidov (NOxem)
g/km
Prilogi 5 in 6 - potrdila za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc izpolnijo in
podpišejo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi in vse osebe, ki so članice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega gospodarskega
subjekta.
Priloga 7 - obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh tehničnih pogojev in
zahtev« - naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati
dopolnitev oziroma predložitev dodatnih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujeno
vozilo ustreza v razpisni dokumentaciji navedenim tehničnim zahtevam.
Priloge razpisne dokumentacije
Razdelek v eJN

Št.
priloge

Naziv priloge

1

ESPD ponunik

1

ESPD partner, podizvajalec
obrazec »Ponudnik« izpolni ponudnik in v primeru skupne
ponudbe vsak partner
obrazec »Predračun« v obliki pdf.
obrazec »Podizvajalec«
obrazec »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo«
izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi
(ponudnik, partner, podizvajalec)
obrazec »Izjava fizične osebe in pooblastilo« izpolnijo vsi
gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik,
partner, podizvajalec)

2
3
4

5

6
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ESPD ponudnik
ESPD - ostali
sodelujoči
Druge priloge
Predračun
Druge priloge
Druge priloge

Druge priloge

7
8
10

obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh tehničnih
pogojev in zahtev«

Druge priloge

ponudnik ne
obrazec »Menična izjava«
prilaga
ponudnik ne
vzorec »Pogodba« se ne prilaga ponudbi
prilaga
Uradno oziroma ustrezno dokazilo o rezultatih testa varnostni Druge priloge
vozil, ki mora biti izdano s strani Avto-moto zveze Slovenije ali
izpis z (uradne) internetne strani Euro NCAP s katerim
ponudnik dokazuje, da vozilo iz specifikacije dosega pet
zvezdic za varnost vozila po Euro NCAP "crash testih" - testih
varnosti vozil;
Tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma izpisek Enotne Druge priloge
evropske homologacije, iz katerih izhaja, da so izpolnjene
zahteve iz poglavja V. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE
PONUDBE, točki 1. in 3. razpisne dokumentacije na straneh 9
do 13.
Na priloženih dokazilih ponudnik razvidno označi podatke,
iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve in hkrati izpolni
obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh tehničnih
pogojev in zahtev«.
Ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke Druge priloge
za ponujeno vozilo.
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