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Datum:  9. 8. 2016  

 

 

 

 

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 – v 

nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-22/16 

za  

 

 

 
Nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih  

novih osebnih vozil 
 
 

 

 

     Ustavno sodišče Republike Slovenije 

 

 

 

 

Vsebina razpisne dokumentacije: 

 

I. Podatki o naročniku  

II. Podatki o predmetu javnega naročila  

III.  Pravila in navodila za izdelavo ponudbe  

IV. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti  

V. Merila za izbor najugodnejše ponudbe  

VI. Tehnične specifikacije  

VII. Ponudbena dokumentacija  
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

I. PODATKI O NAROČNIKU 

 

Naročnik:  USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova  

   ulica 10, Ljubljana  

Matična številka: 5024234000 

Davčna številka: 96331151 

Številka TRR:  REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN: SI56 0110 0630 0109 972 

 

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 in 90/15) ne obračunava. 

 

II. PODATKI O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA 

 

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je nakup dveh okoljsko manj obremenjujočih novih osebnih vozil 

za potrebe Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno sodišče).  

 

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju VI. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.  

 

2. POSTOPEK 

Naročnik bo skladno s 47. členom ZJN-3 izvedel javno naročilo male vrednosti, v katerega bo 

vključil pogajanja, ter z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo. 

 

3. 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 dostopna preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si - (v 

nadaljevanju Portal JN) oziroma na spletnih straneh Ustavnega sodišča Republike S lovenije 

http://www.us-rs.si/aktualno/objave/objave-po-zjn-2-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 Portal JN zastavljeno pravočasno, to je do 24. 8. 

2016 do 10.00. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne 

dokumentacije.  

http://www.enarocanje.si/
http://www.us-rs.si/aktualno/objave/objave-po-zjn-2-in-zspdsls/
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Po javnem odpiranju ponudb bo komunikacija naročnika in ponudnika (zapisnik o odpiranju 

ponudb, 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« oziroma obrazcu »Partner vodilnega ponudnika«.  

 

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 sestavni del razpisne dokumentacije, zato 

jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.  

4. ČAS, KRAJ IN NAČIN ODDAJE PONUDBE 

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 29. 8. 2016 do 10.00. 

 

Ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali vložiti osebno v glavni pisarni Ustavnega 

sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti ovojnici z oznako »Nakup 

dveh vozil – ne odpiraj«.  

Ne glede na način oddaje ponudbe, se za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe. Ponudbe ni 

mogoče oddati v elektronski obliki. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo iz postopka 

odpiranja ponudb izločene in bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.  

Ponudnik lahko samostojno ali kot ponudnik v skupini ponudnikov nastopa le v eni ponudbi. Če 

hkrati nastopa v dveh ali več ponudbah, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. V tem 

primeru bo naročnik vse takšne ponudbe izločil. 

5. JAVNO ODPIRANJE PONUDB 

Javno odpiranje ponudb bo 29. 8. 2016 ob 10.30 na sedežu Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.  

 

Prisotni predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja ponudb izročijo pisna 

pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.  

 

6. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE 

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na 

naslov naročnika, naveden v točki 5., prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na ovojnici 

mora biti ustrezen zapis "Nakup dveh vozil - umik / sprememba/ dopolnitev".  

 

7. VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba mora veljati najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe.  

 

8. ROK IZVEDBE  

Rok dobave je najdlje 90 dni od podpisa pogodbe.  
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9. ZAUPNOST IN JAVNOST PODATKOV 

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov skladno s 35. členom ZJN-3.  

Če bodo kot zaupni označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem iz 35. člena ZJN-3, bo naročnik 

ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, 

zaupnosti ne bo preklical, bo naročnik ponudbo v celoti zavrnil kot nedopustno.  

 

10. STAROST DOKUMENTOV 

Priloženi dokumenti morajo izkazovati pravno stanje ponudnika na dan, ki je določen kot zadnji 

dan za predložitev ponudb v tem postopku. 

11. VARIANTNE PONUDBE 

Alternativne ponudbe in ponudbe v variantah niso dopustne. Ponudnik lahko predloži samo eno 

ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka. 

 

12. 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 za prevod teh prilog od ponudnika zahteva 

uradni prevod v slovenski jezik. 

13. SKUPNA PONUDBA  

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). V tem primeru morajo 

partnerji, ki oddajo skupno ponudbo, obvezno predložiti dogovor o skupni izvedbi javnega 

naročila (npr. pogodbo o sodelovanju). 

 

Dogovor o skupni izvedbi javnega naročila mora biti predložen v izvirniku in mora vsebovati: 

- navedbo vodilnega partnerja, ki je pooblaščen tudi za končno sestavo, usklajevanje, podpis in 

pravočasno predložitev ponudbe, pridobivanje informacij od naročnika, podpis pogodbe, itd. 

- navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, 

- navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora o skupni izvedbi 

javnega naročila, 

- določbo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev za izvedbo del po pogodbi, 

- način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej). 

 

Dogovor o skupni izvedbi javnega naročila morajo podpisati in žigosati vsi partnerji in mora veljati 

ves čas trajanja pogodbenega razmerja.  

 

Ponudnik podatke izkaže z izpolnjenimi obrazci: »Partner vodilnega ponudnika«. 

14. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCEM  

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v obrazcu »Podizvajalec«:   

- navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko in transakcijski 

račun), vsako vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec ter predmet, količino, vrednost, 

kraj in rok izvedbe teh del, 

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- izpolnjevati pogoje iz 1. točke IV. poglavja razpisne dokumentacije, 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če jo podizvajalec zahteva.  
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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. 

 

Ponudnik podatke izkaže z izpolnjenim obrazcem: »Podizvajalec«.   

 

15. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV  

Ponudnik lahko skladno z 81. členom ZJN-3 uporabi zmogljivosti drugih subjektov.  

Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov, na čigar zmogljivost se sklicuje, priložiti naslednje 

podatke: 

- navesti podatke gospodarskega subjekta (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko 

in transakcijski račun),  

- navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni subjekt ter predmet, količino, vrednost, kraj 

in rok izvedbe teh del, 

- izpolnjevati pogoje iz 1. točke IV. poglavja razpisne dokumentacije. 

 

Ponudnik podatke izkaže z izpolnjenim obrazcem: »Uporaba zmogljivosti«.  

 

16. 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 najmanj 30 dni po 

preteku veljavnosti pogodbe.  

 

17. PREDLOŽITEV DOKAZIL 

Če naročnik podvomi o verodostojnosti 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.  

 

18. NAVEDBA NERESNIČNIH PODATKOV 

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, če: 

- se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil 

neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, v skladu z enajstim 

odstavkom 89. člena ZJN-3, 
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- glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.  

 

19. USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP 

OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko skladno z 90. členom ZJN-3, kadar koli:  

- pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, 

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, 

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila 

odstopi od izvedbe javnega naročila. 

 

20. 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 v 8 dneh od njenega prejema. V nasprotnem primeru 

se šteje, da ponudnik odstopa od ponudbe in podpisa pogodbe.  

 

21. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 

V primeru, da kdo v imenu, ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ponudi, 

ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod 

ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda, ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična. 

 

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega 

odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 

domnevnega nastanka, začel ugotavljanje pogojev ničnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila 

oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

22. 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.  

 

Ponudnik podatke izkaže z izpolnjenim obrazcem »Lastniška struktura«. 

 

Izbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema 

poziva tudi kadar koli v času izvajanja javnega naročila.  

 

Če izbrani ponudnik prijavi sodelovanje drugega ponudnika ali podizvajalca ali uporabo 

zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta (enega ali več) 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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23. PRAVNO VARSTVO 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, se skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 63/13), vloži v 5 delovnih dneh po preteku roka za 

predložitev ponudb. 

Taksa za predrevizijski in revizijski postopek znaša 1.500 EUR.   

Zahtevek mora biti vložen pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 

1000 Ljubljana, po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je 

podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora 

kopijo zahtevka hkrati posredovati Ministrstvu za finance. 

Podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski 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 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka 

X pomeni št. 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  

 

1. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK, PODIZVAJALEC, SUBJEKT, ČIGAR 

ZMOGLJIVOST UPORABI PONUDNIK  

 

1. 1. Osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,  

(1) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v Kazenskem zakoniku 

(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15 in 6/16 – v nadaljevanju KZ-1) 

in navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

(2) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, 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);      

(3) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 

uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami; 

(4) na dan oddaje ponudbe 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 oziroma ima neplačane obveznosti v 

vrednosti manj kot 50,00 EUR; šteje se tudi, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja, če na dan 

oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe;  

(5) v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa RS ali drugih držav članic ali tretjih držav, ni bila dvakrat izrečena globa 

zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

(6) ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, in če 

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;  

(7) je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima 

ponudnik sedež.  
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Ponudnik izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev izkaže s predložitvijo izpolnjenega in 

podpisanega obrazca »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo«. 

 

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem ali uporabe zmogljivosti drugega 

subjekta mora pogoje iz te točke navodil izpolnjevati vsak ponudnik iz skupine 

ponudnikov oziroma vsak podizvajalec oziroma vsak subjekt, čigar zmogljivost uporabi 

ponudnik, in sicer vsak zase. 

 

1. 2. Tehnična sposobnost  

1.2.1. Ponudnik mora biti proizvajalec ali generalni uvozni (principal) ali pooblaščeni uradni 

prodajalec za blagovno znamko vozil, ki jih ponuja. 

Izpolnjevanje pogoja se izkaže s predložitvijo listine - Izjave (potrdila) proizvajalca ali generalnega 

uvoznika (principala).  

 

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem ali uporabe zmogljivosti drugega 

subjekta mora pogoje iz te točke navodil izpolnjevati vsak ponudnik iz skupine 

ponudnikov oziroma vsak podizvajalec oziroma vsak subjekt, čigar zmogljivost uporabi 

ponudnik.  

 

2. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, 

VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA ALI OSEBA, KI IMA 

POOBLASTILO ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR 

 

Vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, 

ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, mora izpolnjevati pogoj, in sicer, 

da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v KZ-1 in navedenih v 

prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem ali uporabe zmogljivosti drugega 

subjekta, mora pogoje iz te točke navodil izpolnjevati vsaka navedena oseba vsakega 

ponudnika iz skupine ponudnikov oziroma vsakega podizvajalca oziroma vsakega 

subjekta, čigar zmogljivost uporabi ponudnik.  

 

Izpolnjevanje pogoja se izkaže s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Izjava 

fizične osebe in pooblastilo«. 

 

 

 

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 65 točk 

2 Garancijska doba do 15 točk 
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3 Domet vozila v kilometrih pri kombinirani vožnji z enim polnjenjem 

hranilnika za pogonsko sredstvo vozila 

do 15 točk 

4 Rok dobave do 5 točk 

 Skupno najvišje možno število točk 100 točk 

Naročnik bo izračune točk zaokrožil na dve decimalni mesti. 

 

1. OCENA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA  

Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:  
 

 
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 Oznaka Vrednost  

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 200.000 km  

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 
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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 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

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

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

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

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

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

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano 
vrednost 

CEmin EUR/l ali EUR/Nm ali 
EUR/kWh 

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

 

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko 

gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno 

bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davkov, in sicer tistega energenta, ki 

je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. 

 

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_derivatov/ce

ne_naftnih_derivatov/   

 

Na podlagi izračuna ocene stroškov v življenjski dobi bo naročnik izračunal točke po naslednji 

formuli:  

TLCC  = LCC min  / LCCp   x 65 

 

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.  

 

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/
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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  

 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 priloženih dokazilih ponudnik označi razvidnost podatkov.  

 

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 65.  

 

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: 

 

 TGR  = GRp / GR max x 15 

 

TGR - 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 15 točk. Druge ponudbe prejmejo ustrezno število točk na podlagi naslednjega izračuna: 

 

TKM = KMp / KM max x 15 
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TKM - 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 15.  

 

4. ROK DOBAVE 

Ocenjuje se rok dobave in sicer za rok, ki je krajši od zahtevanih 90 dni od podpisa pogodbe. 

Ponudba prejme naslednje točk glede na dobavni rok: 

- dobavni rok od 90 do vključno 85 dni  - 0 točk 

- dobavni rok od 84 do vključno 79 dni  - 1 točka 

- dobavni rok od 78 do vključno 73 dni - 2 točki 

- dobavni rok od 72 do vključno 67 dni - 3 točke 

- dobavni rok od 66 do vključno 61 dni - 4 točke 

- dobavni rok 60 dni ali krajše - 5 točk 

 

Pri merilu "rok dobave" je najvišje možno število prejetih točk 5.  

 

5. DVE (ALI VEČ) EKONOMSKO NAJUGODNEJŠI PONUDBI 

V primeru enakega števila točk bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, k i bo ponudil 

najnižjo ceno novih vozil.  

 

 

VI. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  

 

Novi osebni vozili, ki sta predmet tega naročila, morata biti tovarniško novi, leto proizvodnje 2016, 

z izpolnjenimi vsemi homologacijskimi standardi in v skladu z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi 

ter zahtevano opremo, kot sledi v nadaljevanju. 

 

Zahtevane tehnične lastnosti vozila: 

 

1 Limuzina ali kombilimuzina 

2 Avtomatski menjalnik 

3 Dolžina vozila: najmanj 450 cm, 

4 Prostornina motorja: od 1590 do 2000 ccm  

5 Vrsta motorja: zaželeno dizelski motor 

6 Moč motorja: najmanj 110 kW 
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7 Pospešek od 0 do 100km/h: manj kot 12 sekund, 

8 Varnost: 5 zvezdic po sistemu Euro NCAP  

9 Emisijska stopnja: EURO 6 

 

Zahtevana oprema vozila: 

1 Zračne blazine: 

  a)    za voznika in sopotnika 

  b)    zračna blazina za kolena voznika 

  c)    stranski zračni blazini  

2 Zavesi na stranskih oknih zadaj 

3 Varnostni pasovi s samodejnimi zategovalniki za vse potnike  

4 Sistem za zmanjševanje poškodb vratu na prednjih sedežih 

5 Električni servo volan 

6 Sistem pomoči pri zaviranju v sili 

7 Sistem proti blokiranju koles - ABS 

8 Sistem nadzora stabilnosti vozila 

9 Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 

10 Sistem proti zdrsu pogonskih koles  

11  Sistem za pomoč pri speljevanju na klancu 

12 Komplet prve pomoči, varnostni jopič in varnostni trikotnik 

13  Komplet rezervnih žarnic 

14  Rezervna pnevmatika 

15  Xenon ali LED žarometi 

16 Pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj 

17 Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala 

18 Električna preklopna zunanja ogledala 

19 Po višini in globini nastavljiv več funkcijski volanski obroč 

20 Centralno in daljinsko zaklepanje 

21 Elektronska blokada motorja 

22 Električni pomik stekel spredaj in zadaj 

23 Tonirana stranska in zadnje steklo  

24 Tretja zavorna luč 

25 Meglenke spredaj in zadaj 

26 Pritrdilo za otroški sedež ISO fix 

27 Prikaz zunanje temperature 

28 Sistem za prostoročno telefoniranje (Bluetooth povezava) 

29  Audio sistem z zvočniki in MP3 predvajalnikom s kontrolo na volanu 

30 Tempomat 

31 Samodejna klimatska naprava 

32 Ločeno nastavljanje klime, voznik/sovoznik 

33 Potovalni računalnik 

34 Navigacija 
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35 USB priključek 

36 Oblazinjenje z blagom 

37 Možnost podiranja zadnje klopi 

38 Pleteni predpražniki spredaj in zadaj  

39 Kovinska barva po želji naročnika 
 

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 nasl.), to je najmanj razred C. 

 

Dodatne tehnične zahteve: 

Izbrani dobavitelj bo moral: 

 naročniku ob predaji vozil hkrati predati slovenska navodila za uporabo in vzdrževanje vozila 
ter z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo; 

 

 vozili morata imeti ob dobavi napolnjen rezervoar najmanj do ½z energentom ter polno 

posodo za čiščenje vetrobranskega stekla s tekočino, ki je primerna za čiščenje glede na letni 

čas dobave; 

 zagotoviti, da bosta dobavljeni vozili novi, letnik proizvodnje 2016, zadnji model, tehnično 
brezhibni in homologirani;       

 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 vozil;            

 nuditi brezplačno pomoč na cesti za dobavljeni vozili v času trajanja garancijskega roka (24 ur 
dnevno, 365 dni na leto); 

 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 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. Ponudbena 
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dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisnim črnilom (razen ponudbe v 

računalniški obliki, vzorci …). 

 

Vsi zahtevani dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani s strani 

zakonitega zastopnika in opremljeni z žigom (če imajo več strani, potem ponudnik podpiše in 

žigosa samo zadnjo stran dokumenta). Ponudniku prilog št. VII.10 in VII.11 ni potrebno 

izpolnjevati in oddajati kot del ponudbene dokumentacije. Izbrani ponudnik bo predložil izpolnjeno 

in podpisano menično izjavo s podpisano bianco menico ob podpisu pogodbe.  

 

Če ponudnik nastopa brez drugih ponudnikov ali podizvajalcev ali ne uporablja zmogljivosti 

drugih gospodarskih subjektov, obrazcev, ki niso relevantni za predmetno javno naročilo, ne 

izpolnjuje in jih ne prilaga (priloga št. VII.3 ali VII.4 ali VII.5).  

 

Vrstni red prilog:  

Priloga št. VII. 1:  obrazec »Ponudnik« 

Priloga št. VII. 2: obrazec »Ponudbeni predračun«  

Priloga št. VII.3: obrazec »Partner vodilnega ponudnika« 

Priloga št. VII.4: obrazec »Podizvajalec«     

Priloga št. VII.5: obrazec »Uporaba zmogljivosti«     

Priloga št. VII.6: obrazec »Lastniška struktura« 

Priloga št. VII.7: obrazec »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo« 

Priloga št. VII.8: obrazec »Izjava fizične osebe in pooblastilo« 

Priloga št. VII.9: 

obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh tehničnih pogojev in 

zahtev« 

Priloga št. VII.10: obrazec » Vzorec menične izjave«  

Priloga št. VII.11: vzorec »Vzorec Pogodbe«   

  

 

Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti še: 

 

1. ustrezne prospekte, kataloge, fotografije in tehnične podatke za ponujeni vozili; 

2. uradno oziroma ustrezno dokazilo o rezultatih testa varnostni vozil, ki mora biti izdano s 

strani Avto-moto zveze Slovenije ali izpis iz (uradne) internetne strani Euro NCAP, s 

katerim ponudnik dokazuje, da vozili iz specifikacije, dosega pet zvezdic za varnost vozila 

po Euro NCAP "crash testih" - testih varnosti vozil; 

3. izjavo (potrdilo) proizvajalca ali generalnega uvoznika (principala), s katerim ponudnik 

dokazuje, da je uradni prodajalec za blagovno znamko vozil, ki jih ponuja; 

4. tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma izpisek Enotne evropske homologacije, iz 

katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve iz poglavja V. MERILA ZA IZBOR 

NAJUGODNEJŠE PONUDBE, točki 1. in 3. razpisne dokumentacije, str. 9–12.  

Na priloženih dokazilih ponudnik označi razvidnost podatkov! 

 


