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1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije,  objavlja na podlagi točke b) drugega odstavka 24. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 – v nadaljevanju ZJN-2) javno naročilo po 
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za:  
 
nakup štirih osebnih vozil za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije po sistemu 
"staro za novo". 
 
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, s pripisom: "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA RAZPIS ŠT. Su-92/07". 
Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.  
 
Ponudbe morajo prispeti v VLOŽIŠČE Ustavnega sodišča Republike Slovenije najkasneje do 9.00 
ure dne 10. 4. 2007. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte 
vrnjene pošiljateljem. 
 
Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 2007 ob 10.00 uri na sedežu Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ustavno sodišče Republike Slovenije 
                                                                                               Služba za splošne in finančne zadeve 
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2 NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
2.1 NAROČNIK JAVNEGA NAROČILA 

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana 
Davčna štev.: 96331151, matična štev.: 5024234 
 
Ponudbe bo ocenjevala s strani direktorja imenovana komisija. Obvestilo o oddaji naročila bo izdal  
direktor Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Izbrani ponudnik mora v skladu s prejetim Obvestilom o oddaji naročila poslati pisno izjavo, da bo 
pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni  od vročitve.  
 
Naročnik si pridružuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od 
razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. 
 
Naročnik bo v primeru neustreznih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 80. členom 
ZJN-2 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 
 
 
 

2.2 PRAVNA PODLAGA 

 

Javno naročilo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) se izvaja po ZJN-2 
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu z 
javnofinančnimi predpisi in predpisi, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila. 
 
 
 

2.3 TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA 

 
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za 
posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 
 
 

3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
 

3.1 PREDMET 

 
Predmet javnega naročila je nakup štirih osebnih vozil za potrebe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije po sistemu "staro za novo".  
 

 Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj cca. 80.000,00 EUR brez DDV.  
 
 
 

3.2 TEHNIČNE ZAHTEVE 
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3.2.1 Splošne tehnične zahteve 
 
Vozila, ki so predmet tega javnega naročila,  morajo biti tovarniško nova, leto proizvodnje: 2007. 
 
Javno naročilo vsebuje zamenjavo starih vozil naročnika po sistemu: »nakup staro za novo«. Tako bo 
moral izbrani ponudnik pri navedbi končne ponudbe upoštevati tudi dejstvo, da bo od naročnika prejel 
stara vozila, kot sledi: 
- Renault Laguna 1,6 Concorde, leto izdelave 2000, številka šasije: VF1B56G0522583528, tip motorja: 
K4MF7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 079 kW/1598 ccm, prva registracija: 1. 6. 2000, 
registrska številka: LJ R7-56J, inv. št.: 13113053,  
- Renault Laguna 1,8 Expression, leto izdelave 2001, številka šasije: VF1BG0B0524869035, tip 
motorja: F4PC7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 089 kW/1783 ccm, prva registracija: 28. 
8. 2001, registrska številka: LJ Z2-01A, inv. št.: 13113123,  
- Renault Megane Classic 1,8 16V Fairway, leto izdelave 2002, številka šasije: VF1LA1A0526680587, 
tip motorja: F4PB7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 085 kW/1783 ccm, prva registracija: 
13. 5. 2002, registrska številka: LJ Y1-304, inv. št.: 13113240. 
 
Ogled rabljenih vozil, ki so predmet zamenjave »staro za novo«, bo v četrtek,  dne 22. 3. 2007 med 
10.00 in 13.00 uro na Beethovnovi ulici 10, Ljubljana.  
 

3.2.2 Specifikacija tehničnih zahtev za osebno vozilo, ki je predmet takojšnjega naročila 
 
Tip vozila  Število vozil Barva vozila 
Osebno vozilo-limuzina 4 Kovinska barva 
 - kombilimuzina dolžina nad 4500mm, pet vrat
 - bencinski motor od 1950 do 2000 kubičnih centimetrov 
 - pet zvezdic za test varnosti (EURONCAP)
 - medosna razdalja najmanj 2700 mm
 - moč motorja od 95 do 100 kw
 - abs zavorni sistem
 - nadzor stabilnosti vozila (esp dcs itd)
 - blokada motorja 
 - volan servo nastavljiv po višini in globini
 - luči za meglo  spredaj zadaj
 - voznikov sedež nastavljiv po višini
 - čelni in stranski varnostni blazini  za voznika in sopotnika 
 - sistem zračnih blazin za glavo (varnostni zavesi) 
 - avtomatska klimatska naprava, ločeno delovanje  
 - radio  RDS s CD predvajalnikom upravljanje na ali ob volanu 
 - centralno zaklepanje, daljinsko, stekla električno vodena  

  spredaj, zadaj   
 - potovalni računalnik 
 - ogrevanje zadnjega stekla z brisalcem 
 - deljiva zadnja sedeža (klop) 
 - prikazovalnik zunanje temperature 
 - kovinska barva 
 - akustični parkirni sistem zadaj 
 - predpražniki spredaj zadaj 
 - električno nastavljivi in ogrevani ogledali,električno zložljivi    
 - obvezna oprema: trikotnik, žarnice, prva pomoč, jopič 
 - sredinski naslon spredaj 
 - rezervno kolo 
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4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 

4.1 SPLOŠNI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

4.1.1 Pojasnila k razpisni dokumentaciji  
Ponudnik lahko zahteva pojasnila k razpisni dokumentaciji le v pisni ali elektronski obliki in sicer samo 
na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, najkasneje do 5 dni pred iztekom roka za 
predložitev ponudb, na telefaks št. 01/ 477 64 80 ali elektronski naslov info@us-rs.si . Na vprašanja, ki 
ne bodo postavljena na predpisanem obrazcu, naročnik ne bo odgovarjal.  
 
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.us-rs.si  (rubrika "Natečaji in razpisi). 
 
 

4.1.2 Jezik 
Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. 
 

4.1.3 Označevanje 
Strani v ponudbeni dokumentaciji morajo biti oštevilčene z zaporednimi številkami, žigosane in 
parafirane ter povezane na način, ki onemogoča dodajanje oz. menjavo strani (vrvica, spirala…). V 
nasprotnem primeru bo ponudba izločena.  
 

4.1.4 Vsebina ponudbe 
Ponudniki lahko ponudijo osebna vozila v celoti tako, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. 
Variantne ponudbe niso dovoljene. 

4.1.5 Veljavnost ponudb in dodatne zahteve naročnika 
Ponudbe morajo biti veljavne do dneva sklenitve pogodbe. 
 
Izbrani dobavitelj bo moral: 

- naročniku hkrati ob predaji vozil predati slovenska navodila za uporabo ter vzdrževanje vozil  

  in z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo; 

- zagotoviti, da bodo dobavljena vozila nova, letnik proizvodnje 2007, zadnji model, tehnično  

  brezhibna in homologirana. 
       
      - naročniku zagotavljati najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega  
        prevzema vozil: splošni  garancijski rok najmanj 24 mesecev, najmanj 6 let za protikorozijsko  
        zaščito pločevine; 
 

- zagotavljati servisiranje  vozil v lastni servisni mreži v času garancije in tudi po njenem poteku; 

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

- nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času garancije (24 ur dnevno, 365 dni  

  na leto); 

- nuditi pomoč na cesti za dobavljena vozila tudi izven garancije; 

- v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je le-to daljše od     
treh delovnih dni pa zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo 
istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del; 
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- zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega 
zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem 
garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v 
popravilo. 

Ponudbi je treba priložiti: 

-  ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke za vozila; 

 
      -  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 
vozila iz specifikacije, kjer se to zahteva, dosegajo pet zvezdic za varnost vozila po Euro NCAP 
crash testih; 
 
- ponudbi mora predložiti izjavo (potrdilo) proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala), s 
katerim dokazuje, da je uradni prodajalec vozil, ki jih ponuja. 

 
 

4.2 DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJI 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente: 
 

4.2.1 Podatki o ponudniku in ponudbi (izpolni se obrazec, ki je priloga te razpisne 
dokumentacije) 

 

4.2.2 Obrazec ponudbe (izpolni se obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije) in 
vsebuje: 

- Cene: 
Izražene morajo biti skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije,  v 
EUR, DDP lokacija naročnika, brez DDV. Odobreni popusti morajo biti izraženi ločeno. Izkazana mora 
biti tudi končna vrednost v EUR, brez DDV, vrednost DDV in skupna končna vrednost z DDV. 
 
- Plačilni pogoji: 
Plačilni rok je 30. dan po podpisu prevzemnega zapisnika in uradnega prejema računa za posamezno 
vozilo. 
 
- Garancijski pogoji:  
Pri garancijskih rokih se  kot minimalna zahteva postavljajo standardni garancijski pogoji proizvajalca, 
ponudnik pa lahko ponudi tudi boljše pogoje. Garancijski pogoji morajo biti prikazani po posameznih 
vozilih in to za čas garancijskega vzdrževanja v času življenjske dobe vozila. 
 
-Cena odkupa rabljenega vozila: 
Navede se ponudbena cena v EUR. 
 
Dobavni rok: 
Maksimalni dobavni rok za vozila je 60 dni od dneva podpisa pogodbe.  
 

4.2.3 Predračun (izdela ga ponudnik) 
Ponudnik mora predložiti predračun, kjer mora biti navedena cena za kos ter natančne tehnične 
karakteristike ponujenega vozila. 
 

4.2.4 Obrazec izjave dane pod kazensko in materialno odgovornostjo (izpolni se obrazec, 
ki je priloga te razpisne dokumentacije) 

Obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje javnega naročila, podpisana s strani ponudnikovega 
zastopnika ali prokurista. 
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4.2.5 Obrazec izjave glede izpolnjevanja zahtev naročnika (izpolni se obrazec, ki je priloga 
te razpisne dokumentacije) 

4.2.6 Ponudnik mora ponudbi predložiti še naslednje dokumente in dokazila: 

a) ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke za vozila, ki so predmet ponudbe; 

b) 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 za vozila s katerimi 
ponudnik dokazuje, da vozila iz specifikacije, kjer se to zahteva, dosegajo pet zvezdic za varnost 
vozila po Euro NCAP crash testih; 

c) izjavo (potrdilo) proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala) s katerim dokazuje, da je 
uradni prodajalec vozil, ki jih ponuja. 

 

4.2.7 Vzorca pogodb 
Oba vzorca pogodb morata biti parafirana in ožigosana na vsaki strani s strani ponudnikovega 
zastopnika ali prokurista. 
   
 
 
Vsebina ponudbe je določena z razpisno dokumentacijo. V kolikor bo ponudba vsebovala 
pogoje ali zahteve, ki niso definirani z razpisno dokumentacijo in so po presoji naročnika 
nesprejemljivi, bo takšna ponudba izločena. 
 
Naročnik bo izločil ponudbo iz nadaljnjega postopka, v kolikor ponudbena dokumentacija ne 
upošteva VSEH pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. 
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5 MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA  
 
Kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo. Pri posameznem merilu je mogoče doseči naslednje število točk: 
 
− cena                                  70% do 70 točk 
− splošna garancijska doba brez omejitev km     14% do 14 točk 
− cena odkupa rabljenega vozila 14% do 14 točk 
− vsebnost CO2 (g/km) v izpušnih plinih                   2% do  2 točki 
 
Največje možno število točk je 100.  
 
Obrazložitev meril: 
 
- cena: do 70 točk za najcenejšo ponudbo, ostali sorazmerno manj po formuli 
 

kŠteviloToč
enacenaPonudb
mcenaMinimu

=× 70  

 
- splošna garancijska doba brez omejitev km: do 14 točk za najdaljšo garancijsko dobo brez 
omejitve km. Glede na ponujeno garancijsko dobo, bo ponudnik prejel naslednje točke: 
 
- če ponudi garancijsko dobo do 48 mesecev brez omejitev km = 14 točk 
- če ponudi garancijsko dobo do 36 mesecev brez omejitev km =   7 točk 
- če ponudi garancijsko dobo do 24 mesecev = 0 točk 
 
- cena odkupa rabljenega vozila: do 14 točk za najvišjo ponudbo, ostali sorazmerno manj po formuli 
 

kŠteviloToč
umcenaMaksim
enacenaPonudb

=×14  

 
Izklicna cena za odkup rabljenega vozila Renault Laguna 1,6 Concorde, leto izdelave 2000, številka 
šasije: VF1B56G0522583528, tip motorja: K4MF7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 079 
kW/1598 ccm, prva registracija: 1. 6. 2000, registrska številka: LJ R7-56J, inv. št.: 13113053 je 
3.636,00 EUR.  
 
Izklicna cena za odkup rabljenega vozila Renault Laguna 1,8 Expression, leto izdelave 2001, številka 
šasije: VF1BG0B0524869035, tip motorja: F4PC7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 089 
kW/1783 ccm, prva registracija: 28. 8. 2001, registrska številka: LJ Z2-01A, inv. št.: 13113123 je 
4.481,00 EUR. 
 
Izklicna cena za odkup rabljenega vozila Renault Megane Classic 1,8 16V Fairway, leto izdelave 
2002, številka šasije: VF1LA1A0526680587, tip motorja: F4PB7, moč motorja in delovna prostornina 
motorja: 085 kW/1783 ccm, prva registracija: 13. 5. 2002, registrska številka: LJ Y1-304, inv. št.: 
13113240 je 4.100,00 EUR. 
 
Ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno za odkup vseh treh vozil prejme 14 točk. Ponudnik mora odkupiti 
vsa tri rabljena osebna vozila! 
Ponudnik, ki ponudi ceno za odkup rabljenega vozila pod izklicno ceno, je izločen. 
 
- vsebnost CO2 (g/km) v izpušnih plinih: do 2 točki za  
 
Vsebnost CO2 (g/km) v izpušnih plinih se bo ocenjevala glede na prejete ponudbe tako, da bo 2 točki 
prejel tisti ponudnik, ki bo izkazal, da ima ponujeno osebno vozilo po tovarniških podatkih manj 
vsebnosti CO2 (g/km) kot bodo to izkazali ostali ponudniki. V primeru, da dva ali več ponudnikov 
izkažejo enako vsebnost CO2 (g/km)v izpušnih plinih, dobi vsak izmed njih po 2 točki. Ponudniki, ki 
izkažejo več vsebnosti CO2 (g/km) od najugodnejše ponudbe iz tega merila, ne prejmejo točk.  
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6 MOŽNOST REVIZIJE 
 

6.1 PRAVNA PODLAGA IN ROKI ZA VLOŽITEV 

V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN, Uradni list. RS, št. 78/1999 in 
nasl.) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji 
je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Zahtevek za revizijo se lahko 
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če 
zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata 
drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema 
obvestila o oddaji naročila. 
 

6.2 NAČIN VLOŽITVE REVIZIJE 

Zahtevek za revizijo se vloži skladno z določbo 12. člena ZRPJN.  
 

7 OBRAZCI 
 
 
V nadaljevanju so priloženi obrazci, ki jih  mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi. Razen 
teh obrazcev je treba ponudbi priložiti tudi priloge, ki jih je naročnik zahteval v točki 4.2.6. 
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PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI 

 
Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in 
pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih 
bazah. OBVEZNO VNESTI VSE ZAHTEVANE PODATKE 
 
 
ŠTEVILKA PONUDBE  
Firma oz. ime ponudnika (popolni naziv) 
 

 

Skrajšan naziv  
Pravnoorganizacijska oblika  
Zakoniti zastopnik ponudnika  
Matična številka  
Davčna številka  
Številka transakcijskega (poslovnega) 
računa 

 

Naslov banke  
Polni naslov ponudnika  
Kontaktna oseba (odgovorna za 
ponudbo): 

 

Telefon:   
Telefax:  
E-pošta:  
Odgovorna oseba za podpis pogodbe  
Naziv odgovorne osebe za podpis 
pogodbe 

 

Številka in datum odločbe, ter naziv 
organa,ki je izdal dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti 

 

Dejavnost   
Osebe, pristojne za zastopanje 
 

 

 
 

Veljavnost ponudbe: ………………………… 
 

 

 

 

 

 

 Kraj in datum:  Žig: Podpis zastopnika 

   oz. prokurista: 

 

 ........................................  ........................................... 
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OBRAZEC PONUDBE    

 
 
 
 

Opis postavke Število
/ kos 

cena na 
enoto 

cena skupaj v EUR 

 1 2 1*2 
Vrednost novega vozila skladno s tehničnimi zahtevami 
in sicer  
 

4   

 
Ponujeni popust ____ % 
 

  

 
Skupaj ponudbena cena s popustom oziroma osnova za 
DDV 
 

  

 
20 % DDV 
 

 

 
Končna ponudbena cena z DDV 
 

  

 
 
TIP VOZILA (navesti tip ponujenega vozila): ……………………………………….. 
 
 
ROK PLAČILA: 30. dan od zapisniškega prevzema vozila in uradnega prejema računa 
 
 
GARANCIJSKI ROK: ……………………………. (splošni garancijski rok je najmanj 24 mesecev in 
najmanj 6 let za protikorozijsko zaščito pločevine)                                       
 
 
CENA ODKUPA RABLJENIH VOZIL (navesti skupno ponudbeno ceno):  …………………………… 
 
1. Vozilo: Renault Laguna 1,6 Concorde, ponudbena cena: …………………. EUR 
 
2. Vozilo: Renault Laguna 1,8 Expression, ponudbena cena: ………………….. EUR 
 
3. Vozilo: Renault Megane Classic 1,8 16V Fairway, ponudbena cena: ………………….. EUR 
 
DOBAVNI ROK: …………………………….( največ 60 dni od veljavnosti pogodbe). 
 
 
 
 
 
 Kraj in datum:  Žig: Podpis zastopnika 

   oz. prokurista: 

 

 ........................................  ........................................... 
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PREDRAČUN 

 
 
Ponudnik mora  predložiti tudi predračun, kjer mora biti navedena cena za kos ter natančne tehnične 
karakteristike ponujenega vozila. 
 
Pri ceni za kos mora ponudnik navesti tudi višino morebitnega popusta na osnovno ceno.  
 
Ponudnik mora navesti tudi vrednost odkupa starega vozila naročnika.  
 
Tako kot na obrazcu »Ponudba« morajo biti tudi cene na predračunu izražene v EUR, brez DDV, 
vrednost DDV in končna vrednost z DDV. 
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Ponudnik ..................................................            
    
Naslov ....................................................... 

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

 
 
 
 

IZJAVE PONUDNIKA, DANE POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO 

 
 

 Izjavljamo, da je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima zadostne tehnične 
zmogljivosti,  izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.   

 
 Izjavljamo, da zakon našemu podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe. 

 
 Izjavljamo, da našemu podjetju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali 

upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega 
naročila ter nismo bili obsojeni oziroma nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega 
dejanja podkupovanja. 

 
 Izjavljamo, da je naše podjetje poravnalo vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu s 

predpisi države, kjer imamo sedež, in v primeru, da imamo sedež v tujini, izjavljamo, da je 
naše podjetje poravnalo vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moralo poravnati v 
Republiki Sloveniji. 

 
 Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku 

oziroma, da poslovanje našega podjetja ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno. 
 

 Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 

 
 Izjavljamo, da imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve. 

 
 Izjavljamo, da niti ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. 
 

 Izjavljamo, da podjetje v zadnjih šestih mesecih ni imelo blokiranega poslovnega računa. 
 

 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig:   Podpis zastopnika 

        oz. prokurista: 

 

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

 
 
 
 

 
13 



 

IZJAVA GLEDE IZPOLNITVE ZAHTEV PONUDNIKA 

 
 
S to izjavo izjavljamo, da bomo: 

- naročniku hkrati ob predaji vozil predali tudi navodila za uporabo ter vzdrževanje vozil in z      
datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo; 

- da bodo vsi dokumenti v slovenskem jeziku; 

- da bodo dobavljena vozila nova, letnik proizvodnje 2007, zadnji model, tehnično brezhibna in 
homologirana; 

-  zagotovili najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema 
posameznega vozila: splošni  garancijski rok najmanj 24 mesecev in najmanj 6 let za 
protikorozijsko zaščito pločevine; 

 
- zagotovili servisiranje  vozil v lastni servisni mreži v času garancije in tudi  po njenem poteku; 

- zagotovili nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od dneva prevzema posameznega 
vozila; 

- nudili brezplačno pomoč na cesti za dobavljena vozila v času garancije (24 ur dnevno, 365 dni 
na leto); 

- nudili pomoč na cesti za dobavljena vozila tudi izven garancije; 

- v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je le-to daljše od 
treh delovnih dni,  zagotovili brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo 
istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del; 

- zagotovili zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega 
zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem 
garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v 
popravilo; 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:     Žig:    Podpis zastopnika 

         oz. prokurista: 

 

........................................      .............................................. 
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RAZLAGA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNO NAROČILO ŠT. SU-92/07 

 

 

1. Vprašanja (vpišejo se samo vprašanja) 

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

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

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

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

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

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

 
2. Odgovori 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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VZOREC POGODBE 
 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana,  ki 
ga zastopa Ivan Biščak, direktor, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), 
matična št. 5024234, davčna št. 96331151 
 
in 
 
_________________________________________________, ki jo zastopa ______________, 
________, (v nadaljnjem besedilu: kupec), 
matična št. _______, identifikacijska št. za DDV: SI________ 
 
 
sklepata naslednjo 

P  O  G  O  D  B  O 

                                                              o nakupu osebnih vozil 
 

1. člen 
    
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 30. 
člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, štev. 128/07 – v nadaljevanju ZJN-2) za  nakup štirih 
osebnih vozil z zamenjavo treh rabljenih osebnih vozil. 
 
 
Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo, sprejeti in navedeni v 
ponudbeni dokumentaciji štev. ............................................, ki predstavlja Prilogo 1 te pogodbe. 
 
Ponudnik je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila štev. Su-92/07 
objavljenega v Uradnem listu RS št. .......................... 
 

2. člen 
 
Končna vrednost pogodbe za nakup štirih osebnih vozil  

 ...................................................................................................... 
 
 
znaša      .…………………….. EUR 
+ 20 % DDV                         ……………………... EUR 
KONČNA VREDNOST   ……………………… EUR z vključenim DDV 
 
z besedo: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice) morajo vsebovati tudi oznako javnega naročila. 
 
Cena na enoto na podlagi Priloge 1 po tej  pogodbi je fiksna in se ne sme spreminjati do konca 
izvedbe  pogodbenih obveznosti.  
 

3. člen 
 
Naročnik bo navedeni znesek plačal na  račun ponudnika štev.:  
.................................................................. pri banki ........................................................... v 30. dan po 
podpisu prevzemnega zapisnika za posamezno vozilo in uradnem prejemu pravilno izstavljenega 
računa. 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo rabljeni avtomobil iz 4. člena te pogodbe kupcu (izbranemu 
ponudniku v postopku JN), izročilo po sklenitvi obeh pogodb, to je pogodbe v postopku oddaje JN in te 
pogodbe in plačilu celotne kupnine za rabljeni osebni avtomobil.  

 
16 



 
O opravljeni izročitvi rabljenega avtomobila, se bo sestavil primopredajni zapisnik.  
 

4. člen 
 
Ponudnik bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te 
pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih, ki so navedeni v ponudbeni dokumentaciji. 
 

5. člen 
 
Ponudnik je dolžan dobaviti vozila v roku ………. dni (največ 60 dni) od dneva veljavnosti pogodbe. 
Prevzem vozil bo naročnik opravil najkasneje v dveh dneh po pisnem ali telefonskem obvestilu 
ponudnika, da so vozila pripravljena za prevzem. 
Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku predal dekonzervirana vozila, opremljena  z vsemi dokumenti 
in opremo, potrebnimi za registracijo. 
 

6. člen 
 
Garancijski pogoji so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in so bili 
sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev. Garancijski rok prične teči z dnem, ko naročnik podpiše 
zapisnik o prevzemu posameznega vozila. 
 

7. člen 
 
Naročnik lahko oporeka kakovosti blaga v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi neustrezno 
kakovost. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je ponudnik dolžan 
odpraviti. Pogoji odpravljanja napak so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te 
pogodbe. 
 

8. člen 
 
Če dobava ni realizirana v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je 
ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotek vrednosti dobave, ki predstavlja 
funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene 
vrednosti.  
Kazen začne teči  naslednji delovni dan po določenem času dobave. 
Če dobava zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 8 tednov, ima naročnik pravico, razen če 
uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo. 
 

9. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da 
bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse  morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej 
poizkušali rešiti po mirni poti. 
Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki  sporazumni, da je za reševanje vseh 
morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

10. člen 
 
V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in 
ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. 
Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko 
pogodbeni stranki pogodbo prekineta. 
Prekinitev pogodbe ali podaljšanje roka izpolnitve po pogodbi mora biti  v pisni obliki. 
V primeru, da pride do prekinitve pogodbe zaradi višje sile, je prodajalec dolžan povrniti kupcu 
vplačani pogodbeni znesek s pripadajočimi zakonitimi obrestmi. 
 
 

11. člen 
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Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih 
podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank.  
 

12. člen 
 
Določila pogodbe so fiksna in se jih po sklenitvi ne sme spreminjati. 
V primeru izrednih pogojev, navedenih v 10. členu te pogodbe, ki bi onemogočali izpolnjevanje 
pogodbenih določil, lahko stranki skleneta aneks k pogodbi v pismeni obliki. Ta mora biti podpisan in 
žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov. 
 

13. člen 
 

S strani naročnika sta za izvajanje pogodbe odgovorna za tehnični del in prevzem vozil  Zlato Glavica , 
za finančni del Metka Štimec Janeš, s  strani ponudnika pa  ______________________ . 

 
 

14. člen 
 
Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto: 

 Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji, 
 Priloga 1 - Ponudbena dokumentacija štev. ............................................................ 
 Priloga 2 – Pogodba o prodaji rabljenega osebnega avtomobila 
 Priloga 3 – Povzetek cenitve na dan 1. 2. 2007, ki ga je izdelal dr. Pavel Kunc u.d.i.s. 

 
Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in ponudnik po dva izvoda.  
 
 
PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA  
 
 
 
Ljubljana, dne.................. ......................., dne................. 
 
 
 
NAROČNIK:                    PONUDNIK: 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije  ..................................................... 
  
  
Ivan Biščak   ..................................................... 
direktor 
 
 
 
 
                                Žig: Žig: 
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VZOREC POGODBE 
 
 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana,  ki 
ga zastopa Ivan Biščak, direktor, (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), 
matična št. 5024234, davčna št. 96331151 
 
in 
 
_________________________________________________, ki jo zastopa ______________, 
________, (v nadaljnjem besedilu: kupec), 
matična št. _______, identifikacijska št. za DDV: SI________ 
 
 
sklepata naslednjo 

P  O  G  O  D  B  O 
o prodaji rabljenega osebnega avtomobila 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
 
Pogodba se sklepa na podlagi 80. a člena do 80. h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99 in nasl. - v nadaljevanju ZJF) in drugim odstavkom 52. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03 
- v nadaljevanju Uredba). 
 
Predmet pogodbe je zajet v posameznem programu ravnanja s stvarnim premoženjem Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije za leto 2007. 
 
Izraz "osebni avtomobil", ki je zapisan v edninski obliki se lahko uporablja tudi za dvojinsko in 
množinsko obliko. 
 

2. člen 
 
Cenitveno poročilo, ki velja na dan 1. 2. 2007 in obsega tudi predmet te pogodbe, je izdelala družba 
SVEING d. o. o., Ljubljana, zanjo dr. Pavel Kunc, preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme 
pri Slovenskem inštitutu za revizijo, sodni izvedenec in cenilec strojev in opreme, cenilec za potrebe 
bank in drugih finančnih organizacij ter član Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev strojev in 
opreme Slovenije-SICOS. Za določitev vrednosti ocenjevanih osebnih avtomobilov sta bila 
uporabljena dva načina in sicer nabavno vrednostni način, kot osnovni način in način tržnih primerjav 
zaradi objektivne primerjave in kontrole. 
 
Ocenjena čista prodajna vrednost, ki jo je za rabljeni osebni avtomobil po stanju na dan 1. 2. 2007 
določil dr. Pavel Kunc, znaša za znamko: 
- Renault Laguna 1.6 Concorde, 3.636,00 EUR 
- Renault Laguna 1.8 Expression, 4.481,00 EUR 
- Renault Megane Classic 1.8 16V Fairway, 4.100 EUR. 
 

3. člen 
 
Po pridobitvi soglasja za sklenitev te pogodbe, je prodajalec izpeljal postopek oddaje javnega naročila 
(v nadaljevanju JN) za nakup in dobavo novih osebnih avtomobilov. Pogoj za pravilnost ponudbe v 
postopku JN je, da ponudnik pristopi k podpisu te pogodbe, skladno s tretjim odstavkom 29. člena 
Uredbe. Cenitveno poročilo z dne 17. 2. 2007 in osnutek pogodbe sta bila sestavni del razpisne 
dokumentacije v postopku oddaje JN. 
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Po pravnomočno zaključenem postopku JN, bo izbrani ponudnik s podpisom te pogodbe in pogodbe  
v postopku oddaje JN ter plačilom kupnine za rabljeni osebni avtomobil, prevzel v last in posest 
rabljeni osebni avtomobil po tej pogodbi.  
 
Kupnina za rabljeni osebni avtomobil bo nakazana na zakladniški račun, kot je določeno v 
nadaljevanju te pogodbe. 
 
II. PREDMET POGODBE 

4. člen 
 
Predmet te pogodbe je rabljeni osebni avtomobil in sicer znamke: 
 
- Renault Laguna 1,6 Concorde, leto izdelave 2000, številka šasije: VF1B56G0522583528, tip motorja: 
K4MF7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 079 kW/1598 ccm, prva registracija: 1. 6. 2000, 
registrska številka: LJ R7-56J, inv. št.: 13113053, na dan podpisa pogodbe prevoženih 
………………….. kilometrov,  
 
- Renault Laguna 1,8 Expression, leto izdelave 2001, številka šasije: VF1BG0B0524869035, tip 
motorja: F4PC7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 089 kW/1783 ccm, prva registracija: 28. 
8. 2001, registrska številka: LJ Z2-01A, inv. št.: 13113123, na dan podpisa pogodbe prevoženih 
………………….. kilometrov,  
 
- Renault Megane Classic 1,8 16V Fairway, leto izdelave 2002, številka šasije: VF1LA1A0526680587, 
tip motorja: F4PB7, moč motorja in delovna prostornina motorja: 085 kW/1783 ccm, prva registracija: 
13. 5. 2002, registrska številka: LJ Y1-304, inv. št.: 13113240, na dan podpisa pogodbe prevoženih 
………………….. kilometrov. 
 
Stanje rabljenega avtomobila, ki je predmet te pogodbe je kupcu dobro znano. 
 
III. POGODBENA CENA 

5. člen 
 
Pogodbena cena za rabljeni avtomobil (v nadaljevanju bo navedena znamka avtomobila) iz prejšnjega 
člena te pogodbe znaša __________  EUR (z besedo: ________________ eurov 00/100). Davek na 
dodano vrednost ni obračunan v skladu s petim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 94. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 - ZDDV-1).  
 
Cena velja fco kupec. 
 
Znesek iz prvega odstavka tega člena nakaže kupec na enotni zakladniški račun Proračuna Republike 
Slovenije, št. 01100-6300109972 sklic št. 18 13110-7201001-2007 (za avtomobile) v 8-ih dneh od 
dneva sklenitve pogodbe.  
 
Če bo kupec zamudil s plačilom pogodbene cene, je dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 
 
Pogodbenici se sporazumeta, da davek na motorna vozila od prometa rabljenih motornih vozil po 
stopnji 5 (pet) odstotkov od davčne osnove, ki jo ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma 
stalnega bivališča davčnega zavezanca – kupca, plača kupec (Uradni list RS, št. 72/06-ur.p.b. –
ZDMV-UPB2).  
 
IV.  IZROČITEV 
 

6. člen 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo rabljeni osebni avtomobil iz 4. člena te pogodbe kupcu 
(izbranemu ponudniku v postopku JN), izročilo po sklenitvi obeh pogodb, to je pogodbe v postopku 
oddaje JN in te pogodbe in plačilu celotne kupnine za rabljeni osebni avtomobil. 
 
O opravljeni izročitvi rabljenega osebnega avtomobila, se bo sestavil primopredajni zapisnik.  
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V. JAMČEVANJE 
 

7. člen 
 
Prodajalec za prodani rabljeni osebni avtomobil jamči bremen prost prenos lastninske pravice na 
kupca.  
 
Prodajalec jamči, da mu niso znane skrite napake. 
 
Pogodba je sklenjena na način videno-kupljeno. 
 
VI. ODSTOP OD POGODBE 
 

8. člen 
 
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če kupec najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe kupnine 
ne plača in v primeru, da ne pride do podpisa pogodbe v postopku JN. Sporočilo o odstopu od 
pogodbe mora biti pisno.  
 
Pogodbeno razmerje preneha, ko kupec prejme pisno obvestilo prodajalca, da odstopa od pogodbe. 
Nobena od pogodbenih strank iz tega naslova ne more uveljavljati nobenega zahtevka. 
 
VII. SKRBNIK POGODBE  

9. člen 
 
Skrbnik pogodbe je odgovoren za pravilno izvajanje te pogodbe in za urejanje medsebojnih odnosov v 
času veljavnosti pogodbe. 
 
Skrbnica po tej pogodbi s strani prodajalca je Metka Štimec Janeš, predstavnik kupca  je 
_________________.  
 
VIII. REŠEVANJE SPOROV IN PRIČETEK VELJAVNOSTI POGODBE 
 

10. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe in jih pogodbeni stranki ne bosta rešili 
sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

11. člen 
 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodba je podpisana v štirih izvodih, od katerih prejmeta obe pogodbeni stranki po dva izvoda. 
 
Ljubljana, dne      ___________, dne 
Številka: Su-77/07- 

 
Prodajalec:      Kupec: 
 
Republika Slovenija  
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
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