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REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODISCE 

Stevilka: Su-X-13/11-4 
Datum: 6. 6. 2011 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
ZA NAKUP DVEH MOTORNIH VOZIL 

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Na podlagi 7. toeke, prvega odstavka 24. elena Zakona o javnem naroeanju (Uradni 
list RS, st. 128/06 in nasi. - v nadaljevanju ZJN-2), naroenik vabi vse zainteresirane 
ponudnike, da predlozijo svoje ponudbe za nakup dveh motornih vozil. 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in izpolnjevati 
vse v njej doloeene pogoje. 

II. PODATKI 0 NAROCNIKU 

Naroenik: 

Matiena stevilka: 
Davena stevilka: 
Stevilka TRR: 

USTAVNO SODISCE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova 
ulica 1 0, Ljubljana 
5024234 
96331151 
REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORACUN: 01100-6300109972 

Ustavno sodisee Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 5. elena Zakona o 
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, st. 13/11 - uradno preeiseeno besedilo in 
18/11) 0i daveni zavezanec. 

Ill. ~ODATKI 0 PREDMETU JAVNEGA NAROCILA 

1. Predmet javnega narocila: 

Nakup dveh novih motornih vozil za potrebe Ustavnega sodisea Republike Slovenije 
po sklopih: 

SKLOP I - enoprostorno vozilo 
SKLOP II - limuzina ali kombi limuzina 

Podrobnejsi podatki o predmetu javnega naroeila so v prilogi » Tehniene 
specifikacije«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 

Naroenik si pridrzuje pravico do spremembe obsega naroeila, odvisno od 
razpolozljivih finanenih sredstev in dejanskih potreb. 
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2. Objava razpisne dokumentacije 

Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih narocil ter spletnih straneh 
Ustavnega sodisca Republike Slovenije, v rubriki »Aktualno/Objave po ZJN-2 in 
ZSPDPO« (http://www.us-rs.si/aktualno/objave-po-zjn-2-in-zspdpo/). 

IV. PONUDBA 

1. cas, kraj in nacin oddaje ponudb 

Rok za oddajo ponudbe: do vkljucno 14. 6. 2011 do 12.00 ure. 

Ponudbe je treba poslati priporoceno po posti ali vloziti osebno v glavni pisarni 
Ustavnega sodisca Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti 
kuverti z oznako »Nakup dveh novih motornih vozil - ne odpirajte«, na ovojnici mora 
biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravocasno steje ponudba, ki prispe v glavno 
pisarno Ustavnega sodisca Republike Slovenije do roka, ki je dolocen za oddajo 
ponudbe. Vse nepravocasno predlozene ponudbe bodo izlocene iz postopka 
odpiranja ponudb in bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom. 

2. Dobavni rok 

Najdaljsi dobavni rok je 90 dni od podpisa pogodbe. 

3. Javno odpiranje ponudb 

Javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 2011 ob 12.30 uri na sedezu Ustavnega sodisca 
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred zacetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izrociti pisna pooblastila ponudnikov za sodelovanje na javnem odpiranju 
ponudb. 

4. Cena 

Cene morajo zajemati vse stroske, ki jih bo imel ponudnik s prodajo vozil/a, izrazene 
v EUR, DDP salon dobavitelja, brez DDV. Morebitni odobreni popusti morajo biti 
prikazani loceno. lzkazana mora biti tudi koncna vrednost v EUR, brez DDV, 
vrednost DDV in skupna koncna vrednost z DDV. Cena mora biti fiksna. 

5. Merilo 

Merilo za izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejsa ponudba za posamezen 
sklop. To je tista ponudba, ki bo zbrala najvecje stevilo tock po naslednjih merilih: 

tevilo tock 
do 65 tock 
do 10 tock 

revozenih do 1 0 tock 
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kilometnov 
povpreona poraba goriva na 100 prevozenih do 10 tock 
kilomet~ov 

kolicina; materialov, vgrajenih v motorno vozilo, ki jih je do 5 tock 
mogoce razgraditi ali reciklirati 

Skupng najvecje mozno stevilo tock je 100 tock. 

Obrazlqzitev meril: 

- cena: do 65 tock. Ponudba z najnizjo ponudbeno ceno bo prejela 65 tock, za ostale 
ponudbe se bodo tocke izracunale po naslednji formuli: 

cenaMinimum 
65 

Sv .1 'T' vk 
------X = leVI 01 OC 
cenaPonudbena 

- vsebnost C02 (g/km) v izpusnih plinih: do 10 tock. Ponudba z najmanjso 
vsebnostjo C02 (g/km) v izpusnih plinih bo prejela 1 0 tock, za ostale ponudbe se 
bodo to¢ke izracunale po naslednji formuli: 

C02M~nimum 1 O Sv .1 'T' vk 
----\,---X = leVI 010C 
C02Pm1udbena 

- splosna garancijska doba brez omejitve prevozenih kilometrov: pogoj 
garancijska doba mora trajati najmanj 24 mesecev; do 10 tock. Ponudba z najdaljso 
garancijsko dobo bo prejela 1 0 tock, za ostale ponudbe se bodo tocke izracunale po 
naslednji formuli: 

garancijaPonudbena 
10 

c. .1 'T' vk 
.:;.:__-~----x = ~,tevz o 1 oc 
garancijaMaksimal 

- povprtcna poraba goriva na 100 prevozenih kilometrov: do 10 tock. Ponudba z 
najmanjso povprecno porabo goriva na 100 prevozenih kilometrov po urad nih 
podatkih proizvajalca bo prejela 10 tock, za ostale ponudbe se bodo tocke izracunale 
po naslednji formuli: 

porabaMinimum 
10 

c. .
1 

'T' vk 
. X =,)leVI 01 OC 

porabaPonudbena 

- delez materialov, vgrajenih v motorno vozilo, ki jih je mogoce razgraditi ali 
reciklirati - do 5 tock. Ponudba z najvisjim odstotkom materialov, vgrajenih v 
motorno vozilo, ki jih je mogoce razgraditi ali reciklirati bo prejela 5 tock, za ostale 
ponudb~ se bodo tocke izracunale po naslednji formuli: 

o/omat.Pcmudbena 
5 

c. .1 'T' vk 
-----1---x = c)tevz 01 oc 
%mat .Maksimal 
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V primeru, da basta dva ponudnika ponudila enako ekonomsko najugodnejso 
ponudbo za sklop, je merilo za izbor najnizja cena vozila. 

6. Placilni pogoji 

Placilni rok je 30. dan po podpisu prevzemnega zapisnika in po uradnem prejemu 
pravilno izstavljenega racuna za posamezno vozilo. 

7. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. 

8. Obseg ponudbe 

Ponudnik lahko predlozi ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. 
Ponudnik izpolni obrazec ponudbe le za sklop, za katerega se prijavlja (prilogi st. 4/a 
za sklop I in priloga st. 4/b za sklop II). 

9. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in zigosati obrazce-priloge, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. To pomeni, da mora obrazec: 

9.1. podatki o gospodarskem subjektu (Priloga st. 1)- izpolni samostojni 
ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo ter vsak 
podizvajalec; 

9.2. podatki o skupni ponudbi (Priloga st. 2) - izpolni vodilni partner, ce gre 
za skupno ponudbo; 

9.3. izjava o podizvajalcih (Priloga st. 3/a) - izpolniti samostojni ponudnik ali 
vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

9.4. izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga st. 3/b)- izpolniti samostojni 
ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

9.5. ponudbeni predracun (Prilogi st. 4/a in 4/b) - izpolni samostojni 
ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

9.6. lasten predracun (Priloga st. 5)- izdela in predlozi samostojni ponudnik 
ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo, za vsak sklop posebej; 

9.7. izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega povabila in izjava, o 
izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega narocila (Priloga st. 6) -
izpolni samostojni ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo 
ter vsak podizvajalec; 

9.8. izjava, da ponudnik v celoti sprejema iz zagotavlja dodatne tehnicne 
zahteve in pogoje narocnika (Priloga st. 7) - izpolni samostojni 
ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

9.9. vzorec pogodbe (Priloga st. 8)- s podpisom vzorca pogodbe ponudnik 
potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja -
podpise jo samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno 
ponudbo. Podatki v pogodbi se ne izpolnjujejo. 

10. Variante ponudbe niso dovoljene. 
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11. Predlozitev dokazil 

Ce narocnik podvomi v verodostojnost predlozenih listin oziroma JZJav, mora 
ponudnik na njegovo pisno zahtevo v razumno dolocenem roku predloziti: 
- 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 nanasajo nanj. 

Podatke iz uradnih evidenc narocnik pridobi sam. 

12.Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). V tern 
primeru morajo partnerji, ki oddajo skupno ponudbo, obvezno predloziti dogovor o 
skupni izvedbi javnega narocila (npr. pogodbo o sodelovanju), obvezno izpolniti 
Prilogo st. 2, vsak izmed partnerjev pa mora obvezno izpolniti tudi Prilogi st. 1 in st. 6. 

Dogovor o skupni izvedbi javnega narocila mora biti predlozen v izvirniku in mora 
vsebovati: 
- navedbo vodilnega partnerja, ki je pooblascen tudi za koncno sestavo, 
usklajevanje, podpis in pravocasno predlozitev ponudbe, pridobivanje informacij od 
narocnika, podpis pogodbe, itd. 
- navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, 
- navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora o skupni 
izvedbi javnega narocila, 
- dolocbo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev za izvedbo del po 
pogodbi. 

Dogovor o skupni izvedbi javnega narocila morajo podpisati in zigosati vsi partnerji in 
mora veljati ves cas trajanja pogodbenega razmerja. 

t3. Ponudba s podizvajalci 

Ce namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalci mora v ponudbi navesti 
vse podizvajalce (naziv, polni naslov, maticno stevilko, davcno stevilko in 
transakcijski racun ter odgovorno osebo), vsako vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni 
podizvajalec ter predmet, kolicino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni 
podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega narocila, neposredna 
placila podizvajalcem, paso v skladu z ZJN-2, obvezna. 

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave priglasenega podizvajalca ali v 
primeru ·. uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglasen v ponudbeni dokumentaciji, 
predhodho pridobiti pisno soglasje narocnika ter mu v petih dneh po pridobitvi 
soglasja' predloziti izpolnjene Priloge, st. 1, 3a, 3b in 6. 

Ponudnik mora v pogodbi o izvedbi javnega narocila pooblastiti narocnika, da na 
podlagi potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora 
predlozitli soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto ponudnika poravna 
podizvaj~lcevo terjatev do ponudnika. 
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Ponudnik mora v ponudbi predloziti izjavo, da ima placane vse zapadle obveznosti 
do podizvajalcev, s katerimi sodeluje pri predmetnem javnem narocilu v predhodnih 
postopkih javnega narocanja ter, da bo imel ob sklenitvi pogodbe z narocnikom in 
ves cas trajanja pogodbenega razmerja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
Podizvajalec mora narocniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
narocnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 

Ponudnik mora v primeru, ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila 
zamenja podizvajalec, ali ce sklene pogodbo z novim podizvajalcem, narocniku v 
petih dneh po spremembi predloziti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne 
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ce je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za placilo 
opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega 
podizvajalca k neposrednemu placilu. 

Ne glede na izvajanje javnega narocila s podizvajalcem, izbrani ponudnik v celoti 
sam odgovarja za izvedbo javnega narocila. 

14.Jezik ponudbe 

Vsi dokumenti s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. 

15. Nacin izdelave in opremljanja ponudbe 

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. 

16. Stroiki ponudbe 

Vsi stroski, povezani z izdelavo in pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika. 

V. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomocno obsojena zaradi 
kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. elena ZJN-2. 

2. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomocno obsojena zaradi 
goljufije zoper financne interese Evropskih skupnosti v smislu 1 . elena Konvencije o 
zasciti financnih interesov Evropskih skupnosti, 

3. Proti ponudniku ni uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecaja ali 
likvidacije, z njegovimi posli tudi iz kaksnih drugih razlogov ne upravlja sodisce, 
ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem polo:Zaju. 

4. Ponudnik ni uvrscen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a 
elena ZJN-2. 

5. Clan ponudnikovega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kat ga 
doloca zakon, ki ureja financno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
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prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v 
postopku javnega narocanja, nibil druzbenik z lastniskim delezem vecjim od 25 
odstotkov ali delnicar z lastniskim delezem vecjim od 25 odstotkov ali clan 
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil zacet 
stecajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega 
prenehanja. 

6. Ponudnik ima na dan, ko se iztece rok za oddajo ponudb, placane zapadle 
obveznosti v zvezi s placili prispevkov za socialno varnost in placili davkov v skladu 
z zakonskimi dolocbami drzave, v kateri ima sedez, ali dolocbami drzave 
narocnika. 

7. Ponudnik je pri pristojnem sodiscu ali drugem organu registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet tega javnega narocila in ima ustrezno dovoljenje za 
njeno opravljanje. 

8. Ponudnik ima placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega narocanja. 

9. Ponudnik v zadnjih sestih mesecih pred objavo tega javnega narocila ni imel 
neporavnanih obveznosti ali blokiranega transakcijskega racuna. 

10. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehnicnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za 
kakovostno in pravocasno realizacijo del, ki so predmet javnega narocila. 

11. Ponudniku zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, 
katere predmet je to javno narocilo. 

Ce namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora pogoje za 
ugotavljanje sposobnosti izpolnjevati tudi podizvajalec. 

VI. DRUGO 

1. Protikorupcijsko dolocilo 

V prime~u. da kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku 
narocnika, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 
sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
narocniku povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku, posredniku narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je pogodba o izvedbi javnega narocila nicna. 

Narocnik i!bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 
prejsnjeg~ odstavka ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih 
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev 
nicnosti ~ogodbe o izvedbi javnega narocila oziroma z drugimi ukrepi v skladu s 
predpisi Republike Slovenije. 
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2. Posredovanje podatkov 

lzbrani ponudnik mora v postopku javnega narocanja ali pn 1zvajanju javnega 
narocila, narocniku na njegovo zahtevo posredovati podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno s tihimi druzbeniki, delnicarjih, 
komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja 
gospodarske druzbe, steje, da so z njim povezane druzbe. 
lzbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati narocniku v roku osmih dni od 
prejema poziva. 

3. Obvestilo o oddaji narocila in sklenitev pogodbe 

Narocnik bo ponudnike obvestil o oddaji narocila na nacin, ki je dolocen v ZJN-2. 

lzbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Ce se ponudnik v roku 8 dni ne bo 
odzval na poziv, lahko narocnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je uvrscen na 
drugo mesto ali sprejme odlocitev, da se postopek ponovi. 

4. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

Narocnik bo morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije izdelal 
pred potekom roka za prejem ponudb v obliki dodatka k tej razpisni dokumentaciji in 
jih objavil na Portalu javnih narocil. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

Komunikacija s ponudniki o vprasanjih v zvezi z vsebino narocila in v zvezi s pripravo 
ponudbe poteka samo preko Portala javnih narocil. 

Ponudniki lahko vprasanja posredujejo najkasneje do vkljucno 10. 6. 2011 do 12.00 
ure. 

VII. PRAVNA VARNOST 

Zahtevek za revizijo lahko vlozi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 
narocila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzrocena skoda zaradi ravnanja narocnika, ki 
se v zahtevku za revizijo navaja kot krsitev narocnika v postopku oddaje javnega 
narocila. 

Zahtevek za revizijo se lahko vlozi v vseh stopnjah postopka oddaje javnega narocila, 
zoper vsako ravnanje narocnika, razen ce ZJN-2 in Zakon o reviziji postopkov 
javnega narocanja (Uradni list RS, st. 94/2007- uradno precisceno besedilo, ZRPJN) 
ne dolocata drugace. 

Po odlocitvi o dodelitvi narocila je rok za vlozitev zahtevka za revizijo 10 dni od 
prejema odlocitve o dodelitvi narocila. Zahtevek za revizijo mora biti obrazlozen. 

Vlagatelj mora vloziti zahtevek za revizijo pri narocniku. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se poslje narocniku 
po posti priporoceno s povratnico. 
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Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in 
kontaktno osebo, naziv narocnika, javno narocilo, odlocitev o oddaji narocila, krsitve, 
dejstva in dokaze, s katerimi se krsitve dokazujejo ter priloziti potrdilo o vplacilu takse 
v visini 2.500,00 eurov, na vplacilni racun Ministrstva za finance, st. 01100 -
1000358802. 

Priloge: 
- Tehnicne specifikacije 
- Priloge od st. 1 do st. 8 
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TEHNICNE SPECIFIKACIJE 

Vozili, ki sta predmet tega naroeila morata biti tovarnisko novi, leta proizvodnje 2011 
z izpolnjenimi vsemi homologacijskimi standardi in v skladu z zahtevanimi tehnienimi 
lastnostmi ter zahtevano opremo, kot sledi v nadaljevanju: 

Tehnicne zahteve za enoprostorsko vozilo - sklop I 
- enoprostorsko vozilo, pet vrat (minivan) 
- menjalnik, avtomatski 
- diesel motor od 1800 do 2000 kubienih centimetrov 
- moe motorja od 90 do 11 0 kW 
- medosna razdalja od 2700 mm, dolzina vozila od 4500 do 4700 mm 
- pet zvezdic za test varnosti (EURONCAP) 
- emisijski standard EURO 5 
- abs zavorni sistem z ojaeeno moejo zaviranja 
- nadzor stabilnosti vozila in zdrsa pogonskih kales 
- blokada motorja 
- luei za meglo spredaj, zadaj 
- sredinski nasion spredaj 
- voznikov sedez nastavljiv po visini 
- varnostni blazini spredaj, voznik, sopotnik, stranski blazini, zraena zavesa 
- avtomatska klimatska naprava nastavljiva voznik, sopotnik 
- radio cd mp3 upravljane na ali ob volanu 
- centralno zaklepanje, daljinsko, 
- stekla elektrieno vodena spredaj, zadaj 
- kovinska barva 
- akustieni parkirni sistem zadaj 
- elektrieno nastavljivi in zlozljivi ogledali 
- predprazniki spredaj, zadaj 
- rezervno kola 
- obvezna oprema (trikotnik, zarnice, prva pomoe, varnostni jopie) 
- zatemnjena stekla zadaj 

Tehnicne zahteve za limuzino oz. kombi limuzino - sklop II 

- limuzina s stirim vrati ali kombi limuzina s petimi vrati 
- bencinski motor od 1400 do 1600 kubienih centimetrov 
-moe motorja od 75 do 90 kW 
- medosna razdalja od 2600 mm, dolzina vozila od 4600 do 4800 mm 
- pet zvezdic za test varnosti (EURONCAP) 
- emisijski standard EURO 5 
- abs zavorni sistem z ojaeeno moejo zaviranja 
- nadzor stabilnosti vozila in zdrsa pogonskih kales 
- blokada motorja 
- luei za meglo spredaj, zadaj 
- sredinski nasion spredaj 
- voznikov sedez nastavljiv po visini 
- varnostni blazini spredaj voznik, sopotnik, stranski blazini, zraena zavesa 
- avtomatska klimatska naprava, nastavljiva voznik, sopotnik 
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-radio cd mp3 upravljanje na ali ob volanu 
- centralno zaklepanje, daljinsko 
- stekla elektricno vodena spredaj, zadaj 
- kovinska barva 
- akusticni parkirni sistem zadaj 
- elektricno nastavljivi in zlozljivi ogledali 
- predprazniki spredaj, zadaj 
- rezervno kolo 
- obvezna oprema trikotnik, zarnice, prva pomoc, varnostni jopic 
- zatemnjena stekla zadaj 

Dodatne tehnicne zahteve 

lzbrani dobavitelj bo moral: 
- narocniku ob predaji vozila hkrati predati slovenska navodila za uporabo in 

vzdrzevanje vozila ter z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo; 
- zagotoviti, da bo dobavljeno vozilo novo, letnik proizvodnje 2011, zadnji model, 

tehnicno brezhibno in homologirano; 
- narocniku zagotavljati najmanj naslednje garancijske roke, ki zacnejo teci z dnem 

zapisniskega prevzema vozila: splosni garancijski rok najmanj 24 mesecev, 
najmanj 6 let za protikorozijsko zascito plocevine; 

- zagotavljati servisiranje vozil v lastni servisni mrezi v casu trajanja garancijskega 
roka in tudi po njegovem poteku; 

- zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dneva dobave 
vozila; 

- nuditi brezplacno pomoc na cesti za dobavljeno vozilo v casu trajanja 
garancijskega roka (24 ur dnevno, 365 dni na leto); 

- nuditi pomoc na cesti za dobavljeno vozilo tudi po poteku garancijskega roka; 
- v casu trajanja splosnega garancijskega roka v primeru servisiranja - popravila, ki 

je daljse od treh delovnih dni, zagotoviti brezplacno nadomestno vozilo -
enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za celoten cas trajanja 
servisnih del; 

- v casu trajanja splosnega garancijskega roka v primeru, da sam ali njegov 
pooblasceni 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 kakrsnegakoli odskodninskega zahtevka do narocnika. 

Ponudbi je treba priloziti tudi: 

• ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnicne podatke za vozilo; 
• uradno oziroma ustrezno dokazilo o rezultatih crash testov, ki mora biti izdano s 

strani Avto-moto zveze Slovenije ali izpis iz (uradne) internetne strani EURO 
NCAP, s katerimi ponudnik dokazuje, da vozilo iz specifikacije, dosega pet 
zvezdic za varnost vozila po Euro NCAP crash testih; 

• izjavo (potrdilo) proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala), s katerim 
ponudnik dokazuje, da je uradni prodajalec za blagovno znamko vozil, ki jih 
ponuja. 
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SEZNAM PRILOG IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 

Priloga st. 1 - podatki o gospodarskem subjektu 
lzpolni samostojni ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo ter vsak 
pod izvajalec. 

Priloga st. 2 - skupna ponudba 
Potrebno izpolniti le, ce gre za skupno ponudbo, izpolni vodilni partner. 

Priloga st. 3/a - izjava o podizvajalcih 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

Priloga st. 3/b - izjava o odnosu do podizvajalca 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

Priloga st. 4/a in 4/b - ponudbeni predracun 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo. 

Priloga st. 5 - lasten predracun 
lzdela in prilozi samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 
za vsak sklop posebej. 

Priloga st. 6 - izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega povabila in 
izjava, o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega narocila 
lzpolni samostojni ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo ter vsak 
podizvajalec. 

Priloga st. 7 - izjava, da ponudnik v celoti izpolnjuje dodatne tehnicne zahteve 
in pogoje 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo. 

Priloga st. 8 - vzorec pogodbe 
S podpisom vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe 
in da se z njo strinja - izpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za 
skupno ponudbo. 

Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priloziti se: 

1. ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnicne podatke za ponujeno vozilo; 
2. uradno oziroma ustrezno dokazilo o rezultatih crash testov, ki mora biti izdano s 

strani Avto-moto zveze Slovenije ali izpis iz (uradne) internetne strani EURO NCAP, 
s katerimi ponudnik dokazuje, da vozilo iz specifikacije, dosega pet zvezdic za 
varnost vozila po Euro NCAP crash testih; 

3. izjavo (potrdilo) proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala), s katerim 
ponudnik dokazuje, da je uradni prodajalec vozil, ki jih ponuja. 
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Priloga ~t. 1 
Podatki o gospodarskem subjektu 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednje podatke: 

V tern postopku javnega narocanja nastopamo: (obkrozite) 
• kot samostojni ponudnik 
• kot ponudnik v skupni ponudbi, pri cemer smo I nismo vodilni partner(obkrozite) 

Gospodarski subjekt 
(popolna firma I sedei I telefon I 
faks) 

• 
Zakoniti zastopnik - ime in 
priimek • 
(navedite vse zakonite • 
zastopnike) 

• 

ldentifikacijska stevilka za DDV 
Maticna stevilka 

-

-
Stevilka transakcijskega racuna -
(navedite stevilke vseh odprtih 
TRR) -

-

Podpisnik pogodbe 

Kontaktna oseba za ponudbo 
(ime in priimek I telefon I faks I e-
posta) 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 

V primeru vecjega ~tevila partnerjev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira. 
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Priloga st. 2 
Skupna ponudba 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednje podatke: 

Skupno ponudbo sestavljajo: 
vodilni partner: (firma) --------------------

v % delezu od celotne ponudbene vrednosti in 
ostali partnerji: 

odgovorna 

%od oseba za 

Zap. Gospodarski subjekt celotne izvajanje 
(popolna firma in Vrsta del, ki jih bodo izvajali dogovora o st. sedez) 

ponudbene skupni izvedbi 
vrednosti javnega 

narocila 

Vsi partnerji solidarno odgovarjajo za izvedbo del po pogodbi. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja: 

podpis in zig: 

V primeru vecjega stevila partnerjev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira. 
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Priloga st. 3/a 
lzjava o podizvajalcih 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednjo izjavo: 

lzjavljamo (ustrezno obkrozite): 
a) da ne nastopamo s podizvajalcem; 
b) da nastopamo s podizvajalci in navajamo njihovo vrednostno udelezbo: 
o V ponudbi je podizvajalec --------------------

(naziv, polni naslov, maticna stevilka, davcna stevilka in transakcijski racun) udelezen 
pri izvajanju del v vrednosti EUR brez DDV, kar znasa __ % 
skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: 

o V ponudbi je podizvajalec --------------------

( naziv, polni naslov, maticna stevilka, davcna stevilka in transakcijski racun) 
udelezen pri izvajanju del v vrednosti EUR brez DDV, kar znasa 
__ % skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: 

lzjavljamo tudi, da bomo v primeru morebitne zamenjave priglasenega podizvajalca 
ali v primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglasen v ponudbeni dokumentaciji, 
predhodno pridobili pisno soglasje narocnika ter mu v petih dneh po pridobitvi 
soglasja za novega podizvajalca predlozili izpolnjene priloge, st. 1, 3/a, 3/b in 6. 

V primeru vecjega stevila podizvajalcev seta stran fotokopira. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 3/b 

lzjava o odnosu do podizvajalca 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednjo izjavo: 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

- da imamo placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, s katerimi 
sodelujemo pri predmetnem javnem narocilu v predhodnih postopkih javnega 
narocanja, 
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z narocnikom in ves cas trajanja 
pogodbenega razmerja, sklenjene pogodbe s podjzvajalci, 

- da s pogodbo o izvedbi javnega narocila pooblascamo narocnika, da na podlagi 
potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem, 

- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega narocnik 
namesto ponudnika poravna podizvajalcevo terjatev do ponudnika, 
da bomo v primeru, ce se bo po sklenitvi pogodbe 0 izvedbi javnega narocila 
zamenjal podizvajalec, ali ce bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, 
narocniku v petih dneh po spremembi predlozili svojo izjavo, da smo poravnali 
vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ce je bil le-ta zamenjan, 
pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu 
podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 4/a 

Ponudbeni predracun st. -----

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo nasa ponudbo: 

Sklop I- enoprostorno vozilo 

Zna k · f m a 1n 1p ponujenega voz1 a: 
Opis postavke cena v EUR brez DDV 

1 Cena novega vozila skladno s tehnicnimi zahtevami 
razpisne dokumentacije 

2 
Ponujeni popust __ % 

3 
Skupaj ponudbena cena s popustom oziroma 
osnova za DDV (1-2) 

4 
20% DDV 

5 
Koncna ponudbena cena z DDV 

Vsebnost C02 (g/km) v izpusnih plinih ----------

Splosna garancijska doba _____ (najmanj 24 mesecev) brez omejitve prevozenih 
kilometrov. 

Povprecna poraba goriva na 100 prevozenih kilometrov ----------- po 
uradnem podatku proizvajalca. 

Delez materialov, vgrajenih v motorno vozilo, ki jih je mogoce razgraditi ali reciklirati 
____ % 

Dobavni rok: ______ dni (najvec 90 dni) od podpisa pogodbe. 

Letnik izdelave vozila je 2011. Veljavnost ponudbe ............ dni (najmanj 60 dni) od roka za 
oddajo ponudbe. 

Kraj in datum: I me in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 4/b 

Ponudbeni predracun st. -----

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naso ponudbo: 

Sklop II - limuzina oz. kombi limuzina 

Zna k · · m a 1n t1p ponujenega voz1 a: 
Opfs~vie .. cena v EUR brez DDV 

1 Cena novega vozila skladno s tehnicnimi zahtevami 
razpisne dokumentacije 

2 
Ponujeni popust __ % 

3 
Skupaj ponudbena cena s popustom oziroma 
osnova za DDV (1-2) 

4 
20% DDV 

5 
Koncna ponudbena cena z DDV 

Vsebnost C02 (g/km) v izpusnih plinih ---------

Splosna garancijska doba _____ (najmanj 24 mesecev) brez omejitve prevozenih 
kilometrov. 

Povprecna poraba goriva na 100 prevozenih kilometrov ----------- po 
uradnem podatku proizvajalca. 

Delez materialov, vgrajenih v motorno vozilo, ki jih je mogoce razgraditi ali reciklirati 
% ----

Dobavni rok: ______ dni (najvec 90 dni) od podpisa pogodbe. 

Letnik izdelave vozila je 2011. Veljavnost ponudbe ............ dni (najmanj 60 dni) od roka za 
oddajo ponudbe. 

Kraj in datum: I me in priimek zakonitega zastopnika: 

pod pis in zig: 
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Priloga st. 5 

LASTEN PREDRACUN 

Ponudnik mora predloziti tudi lasten predracun, kjer mora biti navedena cena za posamezno 
vozilo ter njegove natancne tehnicne karakteristike. 

Ponudnik mora navesti tudi visino morebitnega popusta na osnovno ceno. 

Take kot na obrazcu »Ponudba« morajo biti tudi cene na tern predracunu izrazene v EUR, 
brez DDV, vrednost DDV in koncna vrednost z DDV. 
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Priloga st. 6 

lzjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naso izjavo: 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in jo 
sprejemamo, 
ne nasa gospodarska druzba, ne njen zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomocno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. elena ZJN-2, 
ne nasa gospodarska druzba, ne njen zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomocno 
obsojeni zaradi goljufije zoper financne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. 
elena Konvencije o zasciti financnih interesov Evropskih skupnosti, 
proti nasi gospodarski druzbi ni uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, 
stecaja ali likvidacije, da z nasimi posli tudi iz kaksnih drugih razlogov ne upravlja 
sodisce, da nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem 
polozaju, 
nismo uvrsceni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a elena 
ZJN-2, 
da clan nasega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga doloca 
zakon, ki ureja financno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v 
postopku javnega narocanja, ni bil druzbenik z lastniskim delezem vecjim od 25 
odstotkov ali delnicar z lastniskim delezem vecjim od 25 odstotkov ali clan 
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil 
zacet stecajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega 
prenehanja, 
imamo na dan, ko se iztece rok za oddajo ponudb, placane zapadle obveznosti v 
zvezi s placili prispevkov za socialno varnost in placili davkov v skladu z 
zakonskimi dolocbami drzave, v kateri imamo sedez, ali dolocbami drzave 
narocnika, 
smo pri pristojnem sodiscu ali drugem organu registrirani za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet tega javnega narocila in imamo ustrezno dovoljenje za 
njeno opravljanje, 
imamo placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega narocanja, 
v zadnjih sestih mesecih pred objavo tega javnega narocila nismo imeli 
neporavnanih obveznosti ali blokiranega transakcijskega racuna, 
smo pri pripravi ponudbe upostevali veljavno zakonodajo v zvezi z dolocanjem 
poslovnih skrivnosti, 
razpolagamo z zadostnimi tehnicnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za kakovostno 
in pravocasno realizacijo del, ki so predmet javnega narocila, 
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nam zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere 
predmet je to javno narocilo, 
prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnicne podatke in verodostojne 
dokumente, 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 7 

lzjava ponudnika o izpolnjevanju dodatnih tehnicnih zahtev in pogojev 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-13/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo nasa izjavo: 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavliamo, da bomo: 

- narocniku ob predaji vozila hkrati predali slovenska navodila za uporabo in 
vzdrzevanje vozila ter z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo; 

- zagotovili, da bo dobavljeno vozilo novo, letnik proizvodnje 2011, zadnji model, 
tehnicno brezhibno in homologirano; 

- narocniku zagotavljali najmanj naslednje garancijske rake, ki zacnejo teci z dnem 
zapisniskega prevzema vozila: splosni garancijski rok najmanj 24 mesecev, 
najmanj 6 let za protikorozijsko zascito plocevine; 

- zagotavljali servisiranje vozila v lastni servisni mrezi v casu trajanja garancijskega 
roka in tudi po njegovem poteku; 

- zagotavljali nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dneva dobave 
vozila; 

- nudili brezplacno pomoc na cesti za dobavljeno vozilo v casu trajanja 
garancijskega roka (24 ur dnevno, 365 dni na leta); 

- nudili pomoc na cesti za dobavljeno vozilo tudi po poteku garancijskega roka; 
- v casu trajanja splosnega garancijskega roka v primeru servisiranja - popravila, ki 

je daljse od treh delovnih dni, zagotovili brezplacno nadomestno vozilo -
enakovredno vozilo oziroma vozilo istega razreda, za celoten cas trajanja 
servisnih del; 

- v casu trajanja splosnega garancijskega roka v primeru, da sami ali nas 
pooblasceni servis okvare ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva 
prevzema vozila v popravilo, zagotovili zamenjavo vozila za novo enakovredno 
vozilo brez kakrsnegakoli odskodninskega zahtevka do narocnika. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 8 
VZOREC POGODBE 

V vzorec pogodbe ne vpisujte nicesar! Vzorec pogodbe je potrebno na koncu le 
podpisati in zigosati! 5 podpisom ponudnik potrjuje, da se je seznanil z 
vsebino pogodbe in da se z njo strinja. 

Republika Slovenija, Ustavno sodisce, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, ki ga 
zastopa generalni sekretar prof. dr. Erik Kersevan (v nadaljnjem besedilu: kupec), 
davcna stevilka: 96331151 

in 

(v nadaljnjem besedilu: prodajalec), Sl _____ _ 

sklepata naslednjo 

POGODBO 

o nakupu motornih/ega vozilla 
ILl 

UVODNA DOLOCBA 

1. clen 

Pogodbeni stranki ugotavljata da: 
• je kupec na podlagi 7. tocke prvega odstavka 24. elena Zakona o javnem 

narocanju (Uradni list RS, st. 128/06 in nasi., v nadaljevanju ZJN-2) izvedel 
postopek oddaje narocila male vrednosti, objavljen na Portalu javnih narocil pod 
st. ................... , za nakup dveh novih motornih vozil; 

• da je bil izmed ponudnikov, ki so na povabilo kupca oddali ponudbe za izvedbo 
javnega narocila za sklop ............................ (podatek se bo vpisal ob sklepanju 
pogodbe), prodajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik. 

Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija kupca (povabilo k oddaji 
ponudbe) in ponudbena dokumentacija prodajalca, st. .......... z dne ......... .. 

PREDMET POGODBE 

2. clen 

Predmet prodajalcevega izpolnitvenega ravnanja je izrocitev vozil/a ...................... . 
kupcu tako, da bo ta na njih/njem pridobil lastninsko pravico ter izvedba storitev, 
dolocenih z razpisno in ponudbeno dokumentacijo. 

CENA IN PLACILO 
3. clen 
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Skupna koncna pogodbena vrednost za nakup vozil/a ....................................... . 
znasa ........................ EUR brez DDV, 20 % DDV znasa .......................... EUR, vse 
skupaj z DDV pa znasa ................................... EUR z besedo: 

(podatek se bo vpisal ob sklepanju pogodbe) 

Gena iz prvega odstavka tega elena je fiksna. V navedeni ceni so zajeti vsi stroski, ki 
jih bo imel prodajalec s prodajo vozil/a. 

4. clen 

Kupec bo znesek, naveden v prejsnjem clenu placal na racun prodajalca, stev.: 
............................. , ki je odprt pri ......................................... , 30. dan po podpisu 
prevzemnega zapisnika za vozila/o in po uradnem prejemu pravilno izstavljenega 
racuna. 

5. clen 

Prodajalec pooblasca kupca, da na podlagi potrjenega racuna neposredno placuje 
podizvajalcu, podizvajalec pa soglasa stern, da kupec namesto prodajalca poravna 
podizvajalcevo terjatev do prodajalca. 

Prodajalec mora svojemu racunu obvezno priloziti racune podizvajalca, ki jih je 
predhodno potrdil. 

OBVEZNOSTIPRODAJALCA 
6. clen 

Prodajalec bo izpolnil narocilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene 
dokumentacije, v kolicini, kvaliteti in v rokih, ki so v njih doloceni . 

7. clen 

Prodajalec je dolzan kupcu izrociti vozilo/a v roku .......... dni (podatek se bo vpisal 
ob podpisu pogodbe) od podpisa pogodbe. lzrocitev vozila v tern roku je bistvena 
sestavina pogodbe. 

Kupec bo vozilo prevzel DDP salon dobavitelja najkasneje v dveh delovnih dneh po 
pisnem ali telefonskem obvestilu prodajalca, da je vozilo pripravljeno za prevzern. 
Prevzem vozila bo kupec potrdil s podpisom prevzemnega zapisnika. 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu izrocil dekonzervirana/o vozila/o, oprernljena/o 
z vsemi dokumenti in opremo, potrebnimi za registracijo vozila. 

8. clen 

Prodajalec bo storitve po tej pogodbi izvajal s podizvajalcern _______ _ 
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(naziv, polni naslov, maticna stevilka, 
davcna stevilka in transakcijski racun; v nadaljevanju podizvajalec). 

Podizvajalec bo izvedel 

(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec ter predmet, kolicino, vrednost, 
kraj in rok izvedbe teh del). 

Ce se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec, ali ce prodajalec sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem, mora kupcu v petih dneh po spremembi predloziti 
svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ce je 
bil le-ta zamenjan, pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno 
novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu. 

Prodajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe in ves cas trajanja pogodbenega 
razmerja, sklenjeno pogodbo s podizvajalcem. Podizvajalec mora kupcu posredovati 
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s prodajalcem, v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 

Ne glede na izvajanje storitev po tej pogodbi s podizvajalcem, prodajalec v celoti 
sam odgovarja za izvedbo javnega narocila. 

9. clen 

Prodajalec mora kupcu v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o 
svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno s tihimi druzbeniki, delnicarjih, 
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb, 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske 
druzbe, steje, da so z njim povezane druzbe. 

10. clen 

Prodajalec se zavezuje, da bo vse podatke o kupcu, s katerimi se bo seznanil pri 
izpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi, varoval kot tajnost in jih ne bo obdeloval ali 
posredoval drugim osebam. 

ODGOVORNOST ZA NAPAKE 
11.clen 

Prodajalec jamci kupcu, da vozilo/a, ki je/so predmet te pogodbe, nima/jo stvarnih in 
pravnih napak, da ustreza/jo vsem tehnicnim opisom, karakteristikam in 
specifikacijam, ki so bile dolocene z narocilom. 

12.clen 

Kupec je dolzan pregledati vozilo/i, brz ko je to po obicajnem teku stvari mogoce, in o 
ocitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh, v primeru, da je ogled opravljen v 
navzocnosti obeh pogodbenih strank, pa takoj. 



26 

Ce se potem, ko je kupec prevzel vozilo pokaze, da ima vozilo kaksno napako, ki je 
pri obicajnem pregledu pri prevzemu ni bilo mogoce opaziti, mora kupec obvestiti o 
njej prodajalca v osmih dneh, steto od dneva, ko je napako opazil. 

Kupec mora v obvestilu o napaki vozila natancneje opisati napako in povabiti 
prodajalca, da vozilo pregleda. 

13.clen 

Kupec, ki je skladno s prejsnjim clenom obvestil prodajalca, da ima vozilo neko 
napako, lahko zahteva od njega, da mu napako odpravi ali da mu izroci drugo vozilo 
brez napake, ali zahteva znizanje kupnine ali odstopi od pogodbe. 

V vsakem izmed primerov iz prejsnjega odstavka ima kupec pravico zahtevati 
povrnitev skode. 

14.clen 

Ce kupec ne dobi zahtevane izpolnitve pogodbe v primernem roku, obdrzi pravico 
odstopiti od pogodbe ali znizati kupnino. 

Kupec lahko odstopi od pogodbe le, ce je poprej pustil prodajalcu primeren dodaten 
rok za izpolnitev pogodbe. 

Kupec sme odstopiti od pogodbe tudi, ne da bi pustil dodatni rok, ce mu je prodajalec 
po obvestilu o napakah sporocil, da ne bo izpolnil pogodbe, ali ce iz okoliscin danega 
primera ocitno izhaja, da je prodajalec niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti. 

Ce prodajalec v dodatnem roku ne izpolni pogodbe, je ta razvezana po samem 
zakonu, vendar jo kupec lahko obdrzi v veljavi, ce nemudoma izjavi prodajalcu, da 
pogodba ostaja v veljavi. 

GARANCIJA 
15.clen 

Prodajalec zagotavlja kupcu garancijo za brezhibno delovanje vozil/a v garancijskih 
rokih in ob pogojih, ki so doloceni v razpisni in ponudbeni dokumentaciji. Garancijski 
rok pricne teci z dnem, ko kupec podpise zapisnik o prevzemu posameznega vozila. 

16.clen 

Ce vozilo ne deluje pravilno, lahko kupec v garancijskem roku zahteva od prodajalca, 
da vozilo popravi ali zamenja. 

Pravico ima tudi do povracila skode, ki mu je nastala zaradi tega, ker vozila ni mogel 
uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo vozila, do 
njune izvrsitve. 

17.clen 

Prodajalec popravi oziroma zamenja vozilo v roku, ki mu ga doloci kupec. 
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Ce prodajalec v roku iz prvega odstavka tega elena pomanjkljivosti ne popravi ali ne 
zamenja vozila, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zniza kupnino in zahteva 
odskodnino. 

Stroski, povezani s popravilom ali zamenjavo vozila, ki nastanejo v garancijskem 
roku, bremenijo prodajalca. 

POGODBENA KAZEN 
18.clen 

Ce prodajalec ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, ima kupec pravico vztrajati pri 
izpolnitvi obveznosti ali pravico do pogodbene kazni. 

Ce je prodajalec v zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, ima kupec pravico 
vztrajati pri izpolnitvi obveznosti in pravico do pogodbene kazni. Ce kupec sprejme 
izpolnitev obveznosti mora prodajalcu nemudoma sporociti, da si pridrzuje pravico do 
pogodbene kazni. 

Ce prodajalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi iz razloga, za katerega 
odgovarja, mora placati kupcu pogodbeno kazen v visini en odstotek vrednosti vozil/a 
za vsak zakljucen teden, vendar ne vee kot 5 odstotkov celotne pogodbene 
vrednosti. 

Ce prodajalec ne izpolni obveznosti po tej pogodbi iz razloga, za katerega odgovarja, 
mora placati kupcu pogodbeno kazen v visini deset odstotkov pogodbene vrednosti. 

Pogodbeni stranki soglasata, da pogodbena kazen, dolocena v tern clenu, glede na 
vrednost in pomen predmeta obveznosti ni previsoka, zaradi cesar se prodajalec 
odreka uveljavljanju zmanjsanja pogodbene kazni. 

Terjatev, ki jo ima kupec nasproti prodajalcu iz naslova pogodbene kazni se lahko 
pobota s terjatvijo, ki jo ima prodajalec nasproti kupcu iz naslova placila po tej 
pogodbi. 

PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA 

19. clen 

V primeru, da kdo v imenu ali na racun prodajalca, predstavniku ali posredniku 
kupca, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 
sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
kupcu povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku, posredniku kupca, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku, je ta pogodba nicna. 

Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 
prejsnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih 
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev 
nicnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
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KONCNE DOLOCBE 
20. clen 

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo s pisnim dodatkom k 
pogodbi. 

21. clen 

Vsaka stranka za nemoteno in pravilno izvrsevanje te pogodbe ter urejanje 
medsebojnih odnosov v casu veljavnosti pogodbe imenuje skrbnika pogodbe. 

S strani kupca je skrbnik pogodbe za tehnicni del in prevzem vozil ..................... , 
za financni del pa .......................... . 

S strani prodajalca je skrbnik pogodbe .......... . 

22. clen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe resevali sporazumno. Ce 
sporazumna resitev spora ne bo mozna, bo spor resevalo stvarno pristojno sodisce v 
Ljubljani. 

23. clen 

Pogodba zacne veljati, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in velja do izteka 
garancijskih rokov oziroma rokov za uveljavljanje zahtevkov iz naslova odgovornosti 
za napake stvari oziroma do izteka rokov za izvedbo storitev, dolocenih z razpisno in 
ponudbeno dokumentacijo. 

Sestavljena in podpisana je v treh enakih izvodih, od katerih prejme kupec dva (2) 
izvoda, prodajalec pa en (1) izvod. 

Stev.: Su-X-13/11-
Ljubljana, dne ................. . 

KUPEC: 

Republika Slovenija 
Ustavno sodisce 

po pooblastilu: 
Ivan Biscak 
direktor sluzbe 

. ...................... , dne ................ . 

PRODAJALEC: 


