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Predmet javnega naročila 

 
NOVO LAHKO TOVORNO VOZILO – FURGON 

 
po postopku oddaje naročil male vrednosti 

 

 
Na Portalu javnih naročil z dne 09.07.2018, pod številko objave                      , je bilo v skladu s 
47. členom ZJN-3 ( Ur.l. št.: 91/2015 in 14/18 ) objavljeno obvestilo o javnem naročilu. 
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Rok končanja:05.09.2018 
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  Uroš Korenčan



 

Naročnik: LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA             OBR-2 
Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

ID za DDV: SI87016362 
Matična številka: 5056756 
Številka: 3/2018 

 
Datum: 09.07.2018 
 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) vse 
zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu 
z določili tega povabila in navodili. 
 
Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna 
naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je 
predmet javnega naročila. 

Rok in način predložitve ponudbe 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: 
Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 
aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC 
NLB (www.nlb.si). 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20.08.2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 

Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.08.2018 in se bo 
začelo ob 11:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.sigen-ca.si/
http://www.halcom.si/
http://www.nlb.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn


 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so 
oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik 
o odpiranju ponudb«.  
 

1. člen 

 

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, 

ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
 

2. člen 
 

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 
-     Ponudbo (OBR-3); 
-     Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4); 

-     Dokazilo iz sodnega registra oz. dokument pristojnega ali pravnega organa o izpolnjevanju 

pogojev iz 1. in 2. odstavka 4. člena Navodil, 

-     Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5), 

-     Izjavo za pridobitev osebnih podatkov (OBR-6); 

-     Potrdila poslovnih bank, ki vodijo račune ponudnika; 
-     Bonitetna ocena – eS.BON 
-     Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-7); 

-     Izjavo o strokovnem kadru (OBR-8); 

-     Izjavo o upoštevanju predpisov (OBR-9); 
-     Pooblastilo (OBR-10); 
-     Seznam podizvajalcev (OBR-11); 
-     Podatki o podizvajalcu (OBR-12);  
-     Lastni ponudbeni predračun ponudnika (OBR-13); 
-     Minimalne tehnične zahteve in tehnične specifikacije (OBR-14); 
-     Podatki za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila (OBR-15);  
-     Parafiran Vzorec pogodbe (OBR-16); 
 

3. člen 

 
Ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti, z vsemi podpisanimi obrazci in zahtevanimi izjavami.  

 
4. člen 

 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

 
Osnovna sposobnost 

 
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012): hudodelsko 

združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril,  nedovoljeno  dajanje  daril,  jemanje  podkupnine  (za  fizične  osebe),  dajanje  
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 



 

posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje 
denarja. 

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v  smislu 1.  člena Konvencije o  zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko 
namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem 
organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz 
uradnih evidenc pridobi sam. 
 
2. Ponudnik: 
- ni v stečajnem postopku; 

- njegov član poslovodstva ali  nadzornega organa ali  zastopnik, kot  ga  določa zakon, ki  ureja 
finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh 
letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim 
deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član 
poslovodstva ali  nadzornega organa ali  zastopnik subjekta, nad  katerim je  bil  začet stečajni 

postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; 
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, 
ali določbami države naročnika; 
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili davkov v  skladu z  zakonskimi določbami države,  v  kateri  ima  sedež,  ali  določbami 
države 
naročnika. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko 
namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem 
organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih 
evidenc pridobi sam. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega odstavka 
tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se 
po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje 
kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: 

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in 
za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma 
gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; 

- mora  izbrani  ponudnik s  podizvajalcem iz  prejšnje  alineje  skleniti  pogodbo,  s  katero  uredi 
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno 
dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli 
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni 
koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ter da ni 
pri dajanju informacij, zahtevanih v  skladu z  določbami 41. do  49.  člena  predmetnega zakona, 
v  tem ali  predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 



 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
Dokazilo: o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja 
javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so z njim povezane družbe. 

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5) 

 
6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji. 
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-6) 

 
Poklicna sposobnost 

 
7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu z izpolnjevanje pogojev po 
75. in 76. členu ZJN-3. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima 
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 
 
8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo 
svoj sedež, opravljali storitev. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
Ekonomska in finančna sposobnost 

 
9. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 
10.  Ponudnik  v  zadnjih  1 2  dvanajstih  mesecih  pred  objavo  obvestila  o  tem  naročilu  ni 
imel blokiranega računa. 
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika in ne BON-2 ( ker je to dokazilo le za 
obdobje 6 mesecev ) . 

Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima računov. 
Potrdilo ne sme biti starejše kot 60 dni od roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudnik predloži dokazilo o bonitetni oceni, ki ne sme biti nižja od SB7. 

 
11. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok. Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-7) 
 
Tehnična in kadrovska sposobnost 



 

 
12. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

Dokazilo: izjava o strokovnem kadru (OBR-8)  

 
13. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi 
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno pogodbo. 
Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-9) 
 

V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci, priloži še: 
 
15. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa plačuje podizvajalcem. 
Dokazilo: Pooblastilo. (OBR-10) 

 
16. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo 
izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z naročnikom. 
Dokazilo: seznam podizvajalcev. (OBR-11) 

 
17. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce s katerimi 
nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa. 
Dokazilo: podatki o podizvajalcu. (OBR-12) 

 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili 
ustrezna dokazila, zahtevana v 2. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

 
5. člen 

 
Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni 
podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno 
označen in utemeljen. 

 
6. člen 

 
Merila 
 

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izbere na 
podlagi naslednjih meril:  
 

MERILO Št. točk 

1. Ponudbena cena 90 točk 

2. Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (LCC) 10 točk 

Skupaj max. št. doseženih točk ponudnika: 100 točk 
 

 

Obrazložitev meril: 
 
Ponudbena cena 
Max. št. točk: 90 točk 
 
Ponudbena cena vozila se v okviru meril točkuje s točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež 
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.  
 



 

Ponudba z najnižjo ponudbeno ceno prejme 70 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk po 
enačbi. 
 
Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi: 
 
ŠT=(Npc / Pc) x 90 točk 
 
ŠT=število točk, ki jih dobi ponudnik 
Npc=najnižja ponudbena cena     
Pc=ponudbena cena operativnih stroškov v življenjski dobi avtobusa obravnavanega ponudnika 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik predloži lastni ponudbeni predračun obrazec 13, kjer je razviden podatek o ceni ponujenega 
blaga.  
 
Metodologija za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (LCC) vozila 
Max. št. točk: 10 točk 
 
Pri uporabi metodologije za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila naročnik določi 
predvideno kilometrino v življenjski dobi vozila in upošteva naslednje nespremenljivke: 

- vsebnost energije v dizelskem gorivu: 36 MJ/l; 
- vsebnost energije v bencinu: 32 MJ/l; 
- vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu: 38 MJ/l; 
- vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu: 24 MJ/l; 
- vsebnost energije v etanolu: 21 MJ/l; 
- vsebnost energije v biodizlu: 33 MJ/l; 
- vsebnost energije v emulzijskem gorivu: 32 MJ/l; 
- vsebnost energije v vodiku: 11 MJ/Nm3; 
- vsebnost energije v električni energiji: 3,6 MJ/kWh; 
- cena za emisije CO2: 0,04 EUR/kg; 
- cena za emisije NOx: 0,0044 EUR/g; 
- cena za emisije NMHC: 0,001 EUR/g; 
- cena za emisije trdnih delcev: 0,087 EUR/g. 

Za emisije CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev lahko naročnik določi višjo ceno od cene iz prejšnjega 
odstavka, vendar določena cena ne sme preseči dvakratnika cene za emisije iz prejšnjega odstavka. 
 
Naročnik določi predvideno kilometrino v življenjski dobi vozila ob upoštevanju naslednjih povprečnih 
vrednosti kilometrin: 

– za lahko gospodarsko vozilo kategorije N1, kot jo določa Priloga 1 Pravilnika o ugotavljanju 
skladnosti vozil: 250.000 km. 

Ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila (LCC) se izračuna tako, da se seštejejo: 
a.) stroški porabe energije za delovanje vozila v njegovi predvideni življenjski dobi (LCkm) 
b.) stroški emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev v predvideni življenjski dobi vozila 

(LCemisije) 
 
LCC = LCkm +  LCemisije 
 
Ad a.) LCkm 
Stroški porabe energije za delovanje vozila LCkm v njegovi predvideni življenjski dobi se izračunajo 
kot zmnožek: 
‒ predvidene kilometrine v življenjski dobi vozila, zmanjšane za morebitno že prevoženo 
Kilometrino L (vrednost L je 250.000 km) 
‒ porabe energije na kilometer (l/km, kWh/km ali kg/km) porabaE 



 

‒ cene na enoto energije CEenerg 
 
LCkm= L  x   porabaE   x   CEenerg 
 
Ad b.) LCemisije 
Stroški emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev (LCemisije) v predvideni življenjski dobi vozila se 
izračunajo kot seštevek: 

– stroškov emisij CO2 SCO2, 
– stroškov emisij NOx SNOX, 
– stroškov emisij NMHC SNMHC in 
– stroškov emisij trdnih delcev SPM.  

 
LCemisije = SCO2 + SNOX + SNMHC + SPM 
 
Stroški emisij CO2 se izračunajo kot zmnožek: 

– predvidene kilometrine v življenjski dobi vozila, zmanjšane za morebitno že prevoženo 
kilometrino L (250.000 km), 

– emisij CO2 na kilometer ECO2 (poda ponudnik) in 
– cene za emisije CO2 CCO2. 

 
Stroški emisij NOx se izračunajo kot zmnožek: 

– predvidene kilometrine v življenjski dobi vozila, zmanjšane za morebitno že prevoženo 
kilometrino L (250.000 km), 

– emisij NOx na kilometer ENOx (poda ponudnik) in 
– cene za emisije NOx CNOx.  

 
Stroški emisij NMHC se izračunajo kot zmnožek: 

– predvidene kilometrine v življenjski dobi vozila, zmanjšane za morebitno že prevoženo 
kilometrino L (250.000 km), 

– emisij NMHC na kilometer ENMHC (poda ponudnik)  in 
– cene za emisije NMHC CNMHC. 

  
Stroški emisij trdnih delcev se izračunajo kot zmnožek: 

– predvidene kilometrine v življenjski dobi vozila, zmanjšane za morebitno že prevoženo 
kilometrino L (250.000 km), 

– emisij trdnih delcev na kilometer EPM (poda ponudnik) in 
– cene za emisije trdnih delcev CPM. 

 
Podatki o porabi energije na kilometer in emisijah CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev na kilometer 
temeljijo na standardiziranih preskusnih postopkih, predpisanih s predpisi EU o homologaciji, za 
vozila, za katera predpisi EU o homologaciji ne določajo standardiziranih poskusnih postopkov, pa ti 
podatki temeljijo na splošno razširjenih preskusnih postopkih. Za vozila, za katera predpisi EU o 
homologaciji ne določajo standardiziranih poskusnih postopkov in za katera ni splošno razširjenih 
preskusnih postopkov, se kot podatki o porabi energije na kilometer in emisijah CO2, NOx, NMHC in 
trdnih delcev na kilometer uporabijo rezultati iz preskusov, opravljenih za organ Republike Slovenije 
ali organ samoupravne lokalne skupnosti, če tudi ti podatki niso na voljo, pa podatki proizvajalca. 
 
Naročnik pri izračunu upošteva ceno energenta brez davkov. Kadar naročnik z uporabo metodologije 
za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila med seboj primerja vozilo, ki kot energent 
uporablja bencin, in vozilo, ki kot energent uporablja dizelsko gorivo, pri izračunu upošteva ceno 
tistega energenta od navedenih dveh, ki je najnižja. 
 
 



 

Število točk LCC za konkretnega ponudnika se določi po enačbi: 
 
ŠT. LCC= (LCC najnižji / LCC obravnavan ponudnik) x 10 točk 
 
ŠT. LCC=število točk, ki jih dobi ponudnik 
LCC najnižji =najnižja ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila     
LCC obravnavan ponudnik =ocena operativnih stroškov v življenjski dobi vozila obravnavanega ponudnik 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik predloži Obrazec 15 iz katerega so razvidni podatki za izračun operativnih stroškov v 
življenjski dobi vozila.  

 
Prav tako mora ponudnik k ponudbi priložiti:  
- tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji in poročilo o preizkusu 
neodvisne akreditirane institucije oz. drugo ustrezno dokumentacijo iz katere so razvidni vsi podatki 
za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila.  

Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del in garancijski roki 

 
Ponudnik mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in 
normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se 
morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom. 
 
Minimalna zahtevana garancijska doba:  
 
5 let od uradnega prevzema vozila ali 120.000 prevoženih kilometrov.  
 

7. člen 
 
Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Naknadno 
naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 

 

8. člen 
 
Cena iz ponudbenega predračuna je fiksna.  
 

9. člen 

 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum 
ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 

 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, 
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik 
pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del 
odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. 

 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana 
kot najugodnejši ponudnik. 

 



 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje 
pogojev iz 4. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal 
za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 
 

10. člen 
 
Ponudba mora veljati do vključno 30.11.2018. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 
Rok za dobavo vozila je 90 koledarskih dni od dobaviteljevega uradnega prejema podpisane pogodbe.  
 

11. člen 
 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino 
osnutka pogodbe. 

 
12. člen 

 
Pouk o pravnem sredstvu 
 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 
RS, št. 94/07 ZRPJN-UPB5 in 60/2017 – ZPVPJN-B) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za 
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi 
ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje 
javnega naročanja. 
 
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od 
prejema obvestila o dodelitvi naročila. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj 
obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. 
 
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, 

če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 
 

13. člen 
 

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z odločbami 35. člena ZJN-3. 
 
 
 

Predstojnik naročnika: 
Uroš Korenčan



 

 

Ponudnik:           OBR-3 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
PONUDBA, št.____ 

 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, z  dne 09.07.2018, pod številko 
objave         /2018, predmet Nakup lahkega tovornega vozila -Furgon , se prijavljamo na vaš 
javni razpis in prilagamo našo 

 
ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 

 
Znamka vozila ( osnovno ) 

 
         Ponudbena cena v EUR z DDV 

 
 
 

 

 
Podatki o gospodarskem subjektu 

 
Firma oziroma ime: ______________________ 
 
Zakoniti zastopnik: _________________________ 
 
Davčna številka: ________________________ 

 

Številka transakcijskega računa:_________________________________ 
 
Matična številka:_________________________ 
 
Naslov:______________________________________________________________ 
 
Številka telefona:_______________________ 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:___________________________ 

  

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:__________________________________ 

  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:________________________________ 
 
 
 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:



 
 

 

Ponudnik:           OBR-4 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 

IZJAVA 
 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah 
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje 
in dajanje  daril  za nezakonito  posredovanje;  goljufija,   poslovna   goljufija,  preslepitev  pri   
pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. 
 
2. Da: 

- nismo v stečajnem postopku; 

- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno 
poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred 
iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem 
večjim  od  25  odstotkov  ali  delničar  z  lastniškim  deležem  večjim  od  25  odstotkov  ali  član 

poslovodstva ali  nadzornega organa ali  zastopnik subjekta, nad  katerim je  bil  začet stečajni 
postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali 
določbami države naročnika; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države 
naročnika. 

 
3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da  nismo v  postopku prisilne poravnave ali  v  postopku prisilnega 
prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno 
dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno sodbo v 
katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na 
kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil 
ter da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega 
zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili. 
 
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 
 
Obvezna priloga ponudnikov: 
- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke te izjave ali 



 
 

 

- lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu 
lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc 

pridobi sam iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima 

ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne 
oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor 
nad kandidatom ali ponudnikom. 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A.   Dejavnost   lahko   opravljamo   na   podlagi   vpisa   v   Sodni   register,   pod   vložno 
številko                          , oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 
izpostava                           številka                                . 

 

B.    Za    opravljanje   dejavnosti,   ki    je    predmet   naročila   smo   na    podlagi   Zakona 
                                         pridobili ustrezno dovoljenje, številka                           izdano pri 

                dne                                        in       smo       člani       naslednje       organizacije: 

                                                            (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za 
opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko 
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. 

 
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite 
točko C.) 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 

 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; 

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh 
letih; 

- da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:
 
 
 

 

 



 

 

Ponudnik:           OBR-5 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 
 
 

 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 

 
 
 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik 
ali  v  času izvajanja javnega naročila, v  osmih (8)  dneh od  prejema poziva naročnika, le  
temu posredoval podatke o: 

 
- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z nami povezane družbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum:                  Žig in podpis ponudnika:



 

 

Ponudnik:           OBR-6 

Polni naziv podjetja: _________________________________________________   

Sedež in njegova občina: _____________________________________________ 

Št. vpisa v sodni register: _____________________________________________ 

Št. vložka:__________________________________________________________ 

Matična številka podjetja:_____________________________________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik                                                                 , za 
namene javnega razpisa                                                                                                 , 
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 
 
 
a) Ime in priimek:                                                          podpis    

 

EMŠO                                         , datum in kraj rojstva                                                  , 

 

stalno bivališče                                                                                                             . 
 
 
b) Ime in priimek:                                                          podpis    

 

EMŠO                                         , datum in kraj rojstva                                                  , 

 

stalno bivališče                                                                                                             . 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:



 

 

Ponudnik:           OBR-7 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 
 
 
 

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH 

 
 
 
 

Izjavljamo, 

 
- da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno 
izstavljenega računa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:



 

 

 

Ponudnik:           OBR-8 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 
 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 
 
 
 

IZJAVO O STROKOVNEM KADRU 

 
 
 
 

Izjavljamo, 
 
- da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:



 

 

Ponudnik:            OBR-9 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 
 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 
 

IZJAVO O UPOŠTEVANJU PREDPISOV 

 
 
 
 
Izjavljamo, 

 
- da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 
pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačujemo plače v skladu s kolektivno pogodbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:



  

 

Ponudnik:           OBR-10 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 

 
 
 
 

P O O B L A S T I L O 

 
 
 
 
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo 
jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-11) Seznam podizvajalcev in zanje priložili podatke (OBR- 
12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum:                                                                               Žig in podpis ponudnika:



 

 

Ponudnik:           OBR-11 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 
 
 

SEZNAM PODIZVAJALCEV 
 
 
 
V zvezi z javnim naročilom za »                                                                               «, izjavljamo, 
da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega: 

 
V ponudbi je podizvajalec    
                                                                                (naziv) 

 
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti                           EUR, kar znaša                 % 
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

 
                                                                                                                                   . 
                                                        (navesti del izvedbe) 

 
V ponudbi je podizvajalec    
                                                                         (naziv) 

 
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti                           EUR, kar znaša                 % 
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

 
 
                                                      (navesti del izvedbe) 
 
 
V ponudbi je podizvajalec    
                                                                               (naziv) 

 
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti                           EUR, kar znaša                 % 
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 
 
                                                                                                                                   . 
                                                    (navesti del izvedbe) 
 
 
V ponudbi je podizvajalec    
                                                                    (naziv) 

 
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti                           EUR, kar znaša                 % 



 

 

ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

 
                                                                                                                                   . 
                                                 (navesti del izvedbe) 
 
 
Izjavljamo, da  bomo  z  vsemi podizvajalci, s  katerimi bomo  izvajali predmetno naročilo, sklenili 
pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno 
naročilo. 

 
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, 
pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. 

 
Opombi: 
- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                              Žig                    Podpis ponudnika:   



 

 

Ponudnik:           OBR-12 
________________ 

________________ 

________________ 

 

Naročnik:  

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

 

Naziv podizvajalca:_______________________________ 
 
Sedež:_________________________________________ 
 
Matična številka:_________________________________ 
 
Zakoniti zastopnik:_______________________________  
 
ID za DDV:_____________________________________ 
 
Številka TRR:___________________________________ 

 
Telefonska številka in številka faksa:______________________________________ 
 
Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca: 

 
___________________________________________________ 
 
Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca: 

 
____________________________________________________ 
 
Dela, ki jih prevzema podizvajalec: 
 
____________________________________________________ 
 
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec 

 
                                           EUR brez DDV 
 
                                           EUR DDV-ja 
 
                                           EUR z DDV 
 
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku:              %. 

 

 

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika: 



 

 

 
________________________________________________________ 

 

 

izjavljamo, da so vse nesporne zapadle obveznosti ponudnika do nas poravnane. 

 
 
SOGLASJE PODIZVAJALCA: 
 

 
Podizvajalec    
 
                                                                                                                                  , 

 
(naziv in naslov podizvajalca) 
 
soglašam, da  naročnik naše  terjatve do  izvajalca (ponudnika, pri  katerem bomo  sodelovali 
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na 
naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil 
ponudnik in bodo priloga k računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                              Žig                    Podpis podizvajalca:    
 
 
 
 
 
 



 

 

                         OBR- 13 
PONUDBENI PREDRAČUN 

 
V skladu z razpisnim pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bomo razpisane 
dobave izvedli za tukaj navedeno ponudbeno ceno, ki je fiksna in nespremenljiva do končne dobave 
blaga. V navedeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. 
 
 

NAKUP NOVEGA LAHKEGA GOSPODARSKEGA VOZILA ZA POTREBE LUTKOVNEGA 
GLEDALIŠČA LJUBLJANA, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI 

 

 
Ponudbena cena 
 

 
 

EUR 

 
Popust (……….. %) 

 
 

EUR 

 
Ponudbena cena s popustom (brez DDV) 

 
 

EUR 

 
DDV ……% 

 
 

EUR 

 
Ponudbena cena z DDV 
 

 
 

EUR 

 
z besedo: ______________________________________________________ in .…/100 EUR 

 
 
ROK DOBAVE: 
90 (devetdeset) koledarskih dni od izvajalčevega uradnega prejema podpisane pogodbe. 

 
VELJAVNOST PONUDBE 
Naša ponudba velja do 30.11.2018. 

 
GARANCIJSKI ROK 
5 let od uradnega prevzema vozila ali 120.000 prevoženih kilometrov.  
 
 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

    OBR-14 
MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 
Novo lahko tovorno vozilo - Furgon 

Splošni podatki 
- novo vozilo 
- EURO 6 ali EURO VI 
- servo volan, 
- sistem za pomoč pri speljevanju v klanec 
- ABS sistem za zaviranje 
- varnostni pasovi za vse tri spredaj sedeče osebe 
- varnostne blazine tudi stranske za voznika in sopotnika 
- elektronski nadzor stabilnosti 
- sedežna klop za dva sopotnika 
- bela barva karoserije 
- tip vozila furgon 
- nezastekljena zadnja vrata 
- v celoti nezastekljen tovorni prostor 
 
Motor: 
- Moč motorja: minimalno 130 kW 
- Prostornina motorja med 1950 cm³ in 2550 cm³ 
 
Karakteristike vozila: 
- maksimalna skupna dovoljena masa 3500 kg 
- maksimalna medosna razdalja L5  
- minimalna višina strehe H4  
- minimalna dolžina tovornega prostora 4500 mm 
- minimalna višina tovornega prostora 2100 mm 
 
Oprema 
- rezervno kolo  
- električni pomik stekel 
- daljinsko zaklepanje 
- multifunkcijski volan nastavljiv 
- tempomat 
- avtomatski vklop dnevnih luči  
- rezervni ključ z daljinskim zaklepanjem/odklepanjem 
- električno nastavljivi in odrevani zunanji ogledaliv 
- avtomatska elektronska klimatska naprava 
- tempomat 
- kamera za pomoč pri vzvratni vožnji z vgrajenim zaslonom v kabini 
- navigacija s kartami Evrope in Balkana 
- alarmna naprava 
- avtoradio z zvočniki, s povezavo Bluetooth za telefon 
- meglenke v sprednjem odbijaču 
- osvetljen tovorni prostor 
- tovorni prostor ločen s predelno steno za sedeži 
- lesena tla v tovornem prostoru 
- vodila za pritrjevanje tovora v tovornem prostoru na boku in v tleh 
- odbojno vetrobransko steklo 
- snemljiva vlečna kljuka 
- stranske markirne lučke 



 

 

- zadnja dvo-krilna vrata morajo imeti možnost odpiranja do 260°  
- vzmeten voznikov sedež z več možnosti nastavitvami udobja  
- ogrevan voznikov in sovoznikov sedež z ločeno regulacijo  
- oblazinjeni vzglavniki 
- osrednji predal s ključavnico 
- notranji tepihi, obvezna oprema, in gasilni aparat 
- zunanjo zvočno opozarjanje (piskač) spredaj in zadaj 
- dvigalka za rezervno kolo. 
- pnevmatike morajo zadoščati zahtevam o Zelenem javnem naročanju, ponudnik 
mora predložiti tehnične specifikacije pnematik. 
- zimski in letni komplet pnevmatik 
 
Prevoz vozila do lokacije naročnika. 
 
 
Nadomestne dele v največ 10 urah od naročila naročnika. 
 
Garancijska doba vozila najmanj pet (5) let ali stodvajsettisoč (120.000) prevoženih 
kilometrov. 
 
Dobavni rok vozila maksimalno 90 dni po prejemu podpisane pogodbe 

 
Ponudnik bo na poziv naročnika v roku  treh (3) dni, priložil naslednjo dokumentacijo: 
- tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, 
ali  
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali  
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.  
 
Podpisani ponudnik ________________________________ izjavljam, da je ponujeno blago skladno 
z vsemi zgoraj navedenimi minimalnimi tehničnimi zahtevami in tehničnimi specifikacijami.  
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OBR - 15 
 



 

 

 
PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENSKI DOBI VOZILA 

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU 

 

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti v celoti, ga podpisati in žigosati. 

 
  

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU: 

Novo lahko gospodarsko vozilo - furgon 
  

Proizvajalec vozila:   

Tip vozila:  

Cena vozila z DDV v EUR:  

Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/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:  

Emisijski razred vozila: 

Energent: 
 

 
(ponudnik ustrezno izpolni prazna polja v tabeli, saj naknadna dopolnjevanja niso mogoča).  
 
Navedeni podatki se bodo uporabili pri merilu »Ocena operativnih stroškov v življenjski 
dobi vozila«, ki je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika. 
 
Predvidena kilometrina v življenjski dobi lahkega gospodarskega vozila znaša: 250.000 
km. 
 
Ponudnik mora temu obrazcu obvezno priložiti naslednjo dokumentacijo: 

- tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji in poročilo o preizkusu 
neodvisne akreditirane institucije oz. drugo ustrezno dokumentacijo iz katere so razvidni vsi 
podatki za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila.  

 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 

 

 

 



 

 

Naročnik:           OBR-16 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA  

Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 
ID št. Za DDV: SI 87016362 

Matična št.: 5056756 in 
 
Dobavitelj: 
_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

ID št. za DDV: _____________________ 

 

Transakcijski račun:_________________ 

 

Matična številka:____________________ 
 
 
 

VZOREC POGODBE 

 

 

Uvodne določbe 
1. člen 

 
Dobavitelj je bil izbran na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 Ur. list RS št. 91/2015 in 

14/18), kot najugodnejši ponudnik za nakup novega lahkega tovornega vozila – furgon. 
 
Predmet pogodbe 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je nakup novega lahkega tovornega vozila – furgon za potrebe Lutkovnega 
gledališča Ljubljana, v skladu z razpisno dokumentacijo in izvajalčevo ponudbo z dne                  . 
 
Cena, obračun in način plačila 

3. člen 
 
Pogodbena vrednost iz ponudbenega predračuna z dne,                    je                          € z DDV. 
 

4. člen 
 

Naročnik bo prejet račun potrdil ali mu ugovarjal v roku 15 dni od dneva prejema. Naročnik bo prejet 
račun plačeval v roku 30 dni od prejema. 
 
Dobavitelj ne sme izstaviti računa pred podpisom zapisnika o kvalitetnem prevzemu storitev. 
 
Dobavitelj pošlje račun v elektronski obliki (kot e-račun) preko UJP-neta. Dobavitelj predhodno pošlje 
račun v potrditev financerju. 

 



 

 

Rok 

5. člen 

 
Dobavitelj bo pogodbena dela izvršil najkasneje v roku 90 koledarskih dni od datuma uradnega 
prejema podpisane pogodbe, ki je razviden iz vročilnice o prejemu pogodbe s priporočeno pošto.  
 
 

Odgovorne osebe pogodbenih strank 
6. člen 

 
- za naročnika  Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana  
- za dobavitelja  ______________________________________________. 
 

Pogodbena kazen 
7. člen 

 
Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi dobavitelja, bo financer zaračunal dobavitelju pogodbeno 
kazen v višini 1‰ (ena promil) od celotne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan 
prekoračitve roka, vendar pogodbena kazen ne sme presegati 5 % dejanske vrednosti pogodbenih 
del z DDV. 
Pogodbena kazen se obračuna pri poravnavi pogodbenih obveznosti oz. plačilu računa. 
 
V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani financerja, investitorja ali višje sile, je 
dobavitelj dolžan investitorju takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje 
roka izvedbe. 
 
Če rok dobave/izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi 
dobavitelja. 
 
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode financerja. Povračilo tako nastale škode bo financer uveljavljal po splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni. 
 

Garancija za kakovost del in izdelkov 
8. člen 

 
Garancija na dobavljeno vozilo znaša 5 (pet) let ali 120.000 (stodvajsettisoč) prevoženih 
kilometrov, pri čemer začne teči garancijski rok od dneva primopredaje vozila – to je od datuma, ko 
dobavitelj odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu.  
 
Potrjene garancijske liste vozila oz. druge listine, na osnovi katerih bo lahko investitor uveljavljal 
garancijo, preda dobavitelj na kvalitetnem pregledu investitorju. Garancija je vezana na normalne 
pogoje uporabe in vzdrževanja. 
 
Garancijska doba za vozilo je določena v garancijskem listu in začne teči od datuma prevzemnega 
zapisnika. Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na 
dobavljenem vozilu, v roku, ki ga skupno določita dobavitelj in investitor. 
 
Prevzem vozila 

9. člen 
 
Pogodbene stranke bodo v roku 10 dni od dobave vozila opravile kvaliteten prevzem z zapisnikom, 
ki ga bosta podpisala odgovorna oseba naročnika in dobavitelja iz 6. člena te pogodbe. 



 

 

Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene ob kvalitetnem pregledu, bo dobavitelj odpravil v roku 10 dni 
od datuma zapisnika kvalitetnega pregleda. Takoj po odpravi vseh reklamacij iz zapisnika 
kvalitetnega pregleda o tem dobavitelj pisno seznani financerja zaradi ponovnega pregleda in 
prevzema pogodbenega vozila. 
 
Posebni pogoji  

10. člen 
 
Dobavitelj s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsemi zahtevami za celotno izvedbo 
javnega naročila in da je ne glede na besedilo popisa in predračuna del v ceno pogodbenih del 
izraženo v skupnem znesku vštel vse potrebne elemente (blago in delo) za izpolnitev pogodbenih 
obveznosti.   

 
11. člen 

 
Naročnik ima pravico odstopiti od te pogodbe: 

1. če je dobavitelj prenehal opravljati dejavnost, ki je predmet te pogodbe; 
2. če dobavitelj nekorektno, nestrokovno, nekvalitetno ali nepravočasno izpolnjuje pogodbene 
obveznosti oziroma jih ne izpolnjuje, oziroma ne upošteva zahtev in navodil naročnika. Zaradi odstopa 
od te pogodbe naročnik nima nobenih obveznosti ali odgovornosti do izvajalca. 
3. če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo 

ugotovilo kršitev delovne, okolijske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja pogodbe o izvedbi 
javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 
12. člen 

 
Sestavni del te pogodbe je dobaviteljeva ponudba. 
 
Protikorupcijska klavzula: 

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

 
Končne določbe 

14. člen 
 
Pogodbene stranke bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora 
stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 
15. člen 

 
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od katerih prejmeta obe pogodbeni stranki po dva 
izvoda.  
 



 

 

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in je veljavna do izteka garancijske 
dobe iz 8. člena te pogodbe. 

 

 

Ljubljana,_____________________                                             Ljubljana, ____________ 

Naročnik:                                                    Dobavitelj: 
Lutkovno gledališče Ljubljana       ____________________ 
 
g. Uroš Korenčan        ____________________ 


