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Na podlagi Zakona o javnem naročanju  
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, 

vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo na obrazcih in v skladu z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R A Z P I S N O  D O K U M E N T A C I J O  
 
 
 
 
na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, oddanega 

v objavo na portal javnih naročil in v uradno glasilo EU dne 7.7.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Večna pot 2, p.p. 29 71, 1001 LJUBLJANA 
Tel.: +386 (0)1 470-00-50,  fax.: +386 (0)1 423-53-61, www.zgs.si, e-pošta: zgs.tajnistvo@zgs.si 
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1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

1.1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

 
Zavod za gozdove Slovenije (dalje: naročnik) je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. 
RS št. 91/2015 - dalje ZJN-3) odposlal v objavo na portal javnih naročil in v uradno glasilo EU 
dne 7.7.2017 javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku v skladu s 40. členom 
ZJN-3. 
 
Predmet naročila je:  

- sklop 1: Nakup 31 novih osebnih vozil z višjim odmikom od tal. 
- sklop 2: Nakup 1 novega terenskega vozila (SUV) s pogonom na 4 kolesa in višjim 

odmikom od tal. 
 
Ocenjena vrednost naročila: 311.989 EUR z vključenim DDV od tega: 
Sklop 1: 291.989 EUR z DDV oz. 239.335 EUR brez DDV 
Sklop 2: 20.000 EUR z DDV oz. 16.393 EUR brez DDV 
 
Dobavitelj vozil iz sklopa 1 hkrati odkupi rabljena vozila Zavoda za gozdove Slovenije, ki so 
navedena v prilogi 5a. 
 
Vrsta in količina blaga: po predračunu iz OBR- 7, priloga razpisne dokumentacije. 
 
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da naroči blago v okviru planiranih finančnih sredstev oz. da ne 
naroči celotne načrtovane količine blaga.  
 
Kraj dobave: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 
 
Začetek dobave: takoj po izdanem pisnem naročilu naročnika za dobavo službenih vozil, ki ga 
naročnik izda po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 10. 11. 2017. 
 

1.2. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA 

 
Javni razpis se bo izvedel upoštevajoč naslednje predpise: 
 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 - dalje ZJN-3); 
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS št. 34/2011, in nasl.); 
 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nasl.); 
 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in nasl.); 
 Zakon o davku na dodano vrednosti (Ur. l. RS, št. 117/06 in nasl.). 
 Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.); 
 Vsa pozitivna zakonodaja, v zvezi z izvedbo javnega naročila oziroma s predmetom 

pogodbe, ki se sklene na podlagi predmetnega javnega naročila 
 

1.3. IZDELAVA PONUDBE 

 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter 
vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem 
jeziku. 

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, 
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. 
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Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce - 
priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma se izdela po vzorcih, kakor je to 
zahtevano v razpisni dokumentaciji.  
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki 
in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V 
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 

Vse priloge razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani 
ponudnika, razen primerov, določenih v nadaljevanju teh navodil. 

Vzorec pogodbe (priloga razpisne dokumentacije, OBR-6) mora ponudnik izpolniti ter žigosati in 
podpisati vsako stran posebej, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. 

Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene 
osebe. 

»DOPUSTNA PONUDBA« je skladno z 29. točko 2. člena ZJN-3 ponudba, ki jo predloži 
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, 
njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih 
specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri 
njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno 
nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 
 

1.4. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje za priznanje 
sposobnosti: 
 
 da mu (gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima 
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: terorizem, 
financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj, novačenje in 
usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje 
konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje 
upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in 
uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev 
kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma 
ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba 
trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje 
in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba 
negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega 
sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, 
tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, 
izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za 
nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko 
združevanje; 

 da 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, da vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti 
na dan oddaje ponudbe znaša manj od 50 eurov ter da je na dan oddaje ponudbe imel 
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; 

 da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 



 4 

 da mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

 da se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, 
niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, 
zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali 
uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 

 da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila; 

 da je finančno in ekonomsko sposoben 
 da je tehnično in strokovno sposoben, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in 

ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo in da razpolaga z zadostnimi tehničnimi 
zmogljivostmi. 

 
 

1.5. OBVEZNE SESTAVINE PONUDBENE DOKUMENTACIJE DOKAZILA, S KATERIMI 
PONUDNIK DOKAZUJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ TOČKE 1.4. IN OSTALE 
OBVEZNE SESTAVINE PONUDBENE DOKUMENTACIJE  

 
1. Izpolnjen obrazec s podatki o ponudniku (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-1) 
2. Izjava ponudnika o veljavnosti ponudbe, roku plačila in roku dobave blaga (Priloga 

razpisne dokumentacije, OBR-2) 
3. Izjava ponudnika, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za priznanje sposobnosti 

(Priloga razpisne dokumentacije, OBR-3), s pooblastili za pridobitev potrdil iz 
kazenske evidence (Priloga razpisne dokumentacije 3a in 3b) – ter pooblastilo za 
potrdila iz evidence Finančne uprave Republike Slovenije oz. drugega pristojnega 
organa (Priloga razpisne dokumentacije 3c); 

4. Priložen izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD obrazec (obrazec na spletni strani 
naročnika poleg razpisne dokumentacije); 

5. Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije (Priloga razpisne 
dokumentacije, OBR-4) 

6. Izjava ponudnika o celovitosti ponudbe (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-5)  
7. Izpolnjen obrazec Podatki o lokacijah in skrbnikih rabljenih vozil in izjava ponudnika 

o rabljenih vozilih naročnika (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-5a) 
8. Izpolnjen vzorec pogodbe (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-6) 
9. Izpolnjen obrazec predračuna (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-7)  
10. Izjavo ponudnika o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti (Priloga razpisne dokumentacije, OBR-8) ali Izjavo o predložitvi bančne 
garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti za primer, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik - (Priloga razpisne 
dokumentacije, OBR-8b); 

11. Izpolnjen in uporabljen obrazec prijave - ponudba (Priloga razpisne dokumentacije, 
OBR-9). 

12. Ostalo po razpisni dokumentaciji, kot je zahtevano. 
 

1.6. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

 
Naročnik bo odgovoril na vse zahteve po dodatnih obvestilih in pojasnilih v zvezi s pripravo 
ponudbe najkasneje 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pod pogojem, če bo 
zahteva pravočasno posredovana na Portal javnih naročil. 
 
Spremembe razpisne dokumentacije 
Naročnik si pridržuje pravico pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeniti razpisno 
dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na zahtevo za pojasnila, pod pogojem, da 
je bila zahteva posredovana pravočasno. Sprememba bo v obliki dopolnila, ki bo sestavni del 
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razpisne dokumentacije, objavljena na portalu javnih naročil in v uradnem glasilu EU oz. spletni 
strani naročnika. 
 
Po izteku roka za sprejem ponudb naročnik ne bo več spreminjal ali dopolnjeval razpisne 
dokumentacije. 
 

1.7. PREDLOŽITEV PONUDBE in SPREMNE DOKUMENTACIJE 

 
Ponudba mora biti predložena v tajništvo naročnika do dne 17.8.2017 najkasneje do 8:30 ure. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za gozdove 
Slovenije - tajništvo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 
 
Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti v tajništvo 
naročnika do zahtevanega datuma in ure predložitve ponudbe. 
 
Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. 
 
Na ovitek se nalepi izpolnjen obrazec prijave - ponudba (priloga razpisne dokumentacije, 
OBR-9). 
 
Če ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je 
bil predan in označen kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali 
predčasno odpiranje ponudb.  
 
Nepravočasne ponudbe 
Če je ponudba predložena po poteku datuma in ure, določene za predložitev ponudb v tej 
razpisni dokumentaciji, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik po 
končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrne ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 
 
Ponudbi morata biti priložen prospekt ponujenih vozil in poseben s strani ponudnika podpisan 
list, na katerem so navedene vse tehnične lastnosti ponujenih vozil, ki so predmet pogojev in 
meril razpisne dokumentacije. 
 

1.8. ODPIRANJE PONUDB 

 
Javno odpiranje ponudb bo dne 17.8.2017 ob 10.00 uri v sejni sobi Zavoda za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku 
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
O odpiranju ponudb bo voden zapisnik, ki bo najkasneje v petih delovnih dneh po končanem 
odpiranju ponudb poslan ponudnikom. Namesto tega lahko naročnik izroči kopijo zapisnika 
pooblaščenemu predstavniku ponudnika, prisotnem na odpiranju ponudb, kar pooblaščeni 
predstavnik ponudnika potrdi s svojim podpisom. 
 

1.9.  NAVEDBA, ZA KATERE DELE JE DOPUSTNO PREDLAGATI PONUDBE 

 

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. 
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1.10. VELJAVNOST PONUDBE 
 
Ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 17.8.2017 od 08:30 ure. Ponudba mora veljati vsaj 
120 dni od dneva odpiranja ponudb. 
 

1.11.  ELEMENTI CENE 

 
1. Cene na enoto mere morajo biti fiksne za čas veljavnosti pogodbe in izražene v EUR. 
2. Cene morajo vključevati vse elemente (carino, davke, transportne stroške, stroške prepisa in 

morebitne druge stroške). 
3. Cene morajo biti podane po posameznih modelih vozil, če gre za več modelov. 
4. V primeru, če v času veljavnosti pogodbe pride do znižanja cen blaga, ki je predmet tega 

javnega naročila, sta naročnik in dobavitelj soglasna, da se temu ustrezno zniža cena tudi za 
blago po tem javnem naročilu. 

5. Ponudnik se obvezuje vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-računi). 

1.12.  DOBAVNI ROK 

 
Dobavni rok: takoj po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 10.11.2017. 
 

1.13.  ROK PLAČILA 

 
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa s strani naročnika. 

1.14. VARIANTNE PONUDBE  

 
Variantne ponudbe niso dopustne. 
 

1.15.  INŠTRUMENTI FINANČNEGA ZAVAROVANJA  

 
Ponudnik mora predložiti Izjavo o predložitvi bančne garancije/garancije, ki jo izda 
zavarovalnica ali Izjavo o predložitvi menične izjave z bianco menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti za primer, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik (OBR 8, OBR 8b). 
Izbrani ponudnik predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali menično 
izjavo z bianco menico v 10 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in sicer v višini 2 % 
bruto pogodbene vrednosti, ki mora veljati vsaj 15 dni po izteku pogodbe. 
 
 
1.16. ZAUPNI PODATKI 
 
Naročnik zaupnost podatkov zagotavlja skladno z določili 35 člena ZJN-3. 
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot 
poslovno skrivnost, kot to določa Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD); razen če ZJN-3 ali 
drug zakon ne določata drugače.  
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik v ponudbi označi le tiste podatke, ki pomenijo poslovno 
skrivnost po ZGD in za katere hkrati v ponudbeni dokumentaciji predloži sklep o določitvi 
poslovne skrivnosti (iz katerega jasno izhaja, na katere podatke v ponudbeni dokumentaciji se 
nanaša). 
 
Ponudnik označi posamezen ponudbeni dokument s poslovno skrivnostjo tako, da ga opremi z 
napisom »ZAUPNO-POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je poslovna skrivnost samo določen 
podatek v dokumentu, jo ponudnik označi tako, da  
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Samo ta del dokumenta podčrta z drugo barvo, kot je barva teksta ter v isti vrstici (oz. zelo 
blizu) zapiše »ZAUPNO-POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost 
podatkov, ki ne bodo označeni, kot je predhodno zahtevano. 
Ponudniki lahko tudi predložijo sklep o varovanju poslovne skrivnost, iz katerega pa mora jasno 
izhajati na katere podatke v ponudbeni dokumentaciji se nanaša. 
 
Po 35. členu ZJN-3 so v vsakem primeru javni: podatki iz specifikacije ponujenega 
blaga,storitve ali gradnje; količina iz specifikacije ponujenega blaga,storitve ali gradnje, cena na 
enoto; vrednost posamezne postavke; skupna vrednost iz ponudbe in vsi tisti podatki, ki so 
vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
Podatki, ki so javni skladno z ZJN-3 ali drugim zakonom, naročnik ne obravnava kot poslovno 
skrivnost, ne glede na to, če jih ponudnik označi za poslovno skrivnost po navodilih naročnika. 
 
 
2. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI BLAGO:  
 
Naročnik bo upošteval le ponudbe, katere izpolnjujejo sledeče pogoje: 
 
Sklop 1: 
 
a/ Zmogljivost: 
 štiritaktni bencinski motor z najmanj 890 in največ 1.600 cm3 delovne prostornine ali dizelski 

motor s TDI, HDI ali CDI tehnologijo dovoda zraka oz. goriva, z najmanj 1.200 in največ 
2.000 cm3 delovne prostornine; 

 moč motorja najmanj 66 kW CEE (90 KM DIN); 
 najmanjša razdalja vozila od tal: najmanj 170 mm.  
 
b/ Varnost: 
 najmanj voznikova in sovoznikova zračna blazina, ter stranske varnostne blazine za zaščito 

glave  
 aktivni varnostni sistemi proti blokiranju koles pri zaviranju (ABS), sistem za nadzor 

stabilnosti (ESP) in sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR) 
 pomoč pri speljevanju v klanec (HSA) 
 sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 
 sistem Start & Stop 
 prednje meglenke. 

 
c/ Drugo: 
 pet vratna različica limuzine ali izvedba wagon/karavan; 
 volanski servoojačevalnik; 
 avtomatska ali ročno nastavljiva klimatska naprava; 
 avtoradio z RDS, Bluetooth z upravljanjem na ali ob volanu. 
 najmanj 16 colska kolesa; 
 centralno daljinsko zaklepanje 
 odbijači v barvi karoserije, barva karoserije bela, temnejša zelena, rdeča ali črna; 
 električni pomik najmanj prednjih stekel 
 rezervno kolo standardnih dimenzij. 
 
Če kateri od pogojev pri ponujenem modelu vozila ni izpolnjen se ponudba izloči. 
 
Sklop 2: 
 
A/ Zmogljivost: 
 štiritaktni dizelski motor s TDI, HDI ali CDI tehnologijo dovoda zraka oz. goriva, z najmanj 

1.200 in največ 2.000 cm3 delovne prostornine 
 moč motorja najmanj 81 kW CEE (110 KM DIN) 
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 stalni ali priklopljivi štirikolesni pogon; 
 najmanjša razdalja vozila od tal najmanj 200 mm 
 
B/ Varnost: 
 sistem proti blokiranju koles (ABS), nadzor stabilnosti (ESP) in nadzor zdrsa koles (ASR) 
 voznikova in sovoznikova zračna blazina ter stranski zračni blazini 
 indikator tlaka v pnevmatikah 
 sistem Start & Stop 
 meglenke spredaj 
 parkirni senzorji zadaj + kamera 
 
C/ Drugo: 
 volanski servoojačevalnik 
 kovinska streha 
 daljinsko centralno zaklepanje 
 električni pomik prednjih in zadnjih stekel 
 najmanj mehanska klimatska naprava 
 voznikov sedež in volan nastavljiv po višini 
 multimedijski sistem z zaslonom na dotik, navigacija, kartografija Adriatic, Vzhodna Evropa 
 potovalni računalnik 
 kolesa velikosti najmanj 16 palcev + rezervno kolo standardnih dimenzij 
 vgrajena homologirana vlečna naprava s 13 polnim električnim priključkom 
 barva – kovinska, svetlo siva 
 vozila morajo biti proizvedena v letu 2017 
 
Če kateri od pogojev pri ponujenem modelu vozila ni izpolnjen se ponudba za ta model vozila 
izloči. 
 
 
3. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Sklop 1: 
Merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi ocene 
stroškov v življenjski dobi vozila in najvišje skupne ponudbene cene za odkup rabljenih vozil 
 

- Ocena stroškov v življenjski dobi vozila     0,70 
- Najvišja skupna ponudbena cena za odkup rabljenih vozil    0,30 

 
 
1. Ocena stroškov v življenjski dobi vozila (LCC)  
 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji 
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila se 
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih 
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi 
vozila in stroški emisij trdnih delcev 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, 
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– 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. 

 
Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabil vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih je sam opredelil v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 
– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
– vrsta in poraba energenta, izražena v l/km za kombinirano vožnjo, 
– 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. 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o 
homologaciji, iz katerih izhaja, da so navedeni podatki korektni. 
 
Vrednosti, ki jih bomo kot naročnik uporabili pri izračunu: 
 

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  
 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 - veljavna cena bencina ali 
dizelskega goriva na dan, ko poteče rok 
za oddajo ponudb  

 vsebnost energije v najcenejšem energentu   PEmin   MJ/l 
 
Ponudnik z izračunano najnižjo oceno stroškov v življenjski dobi vozila (LCC) prejme 70 točk, 
ostali ponudniki pa procentualno manj, glede na relativno odstopanje njihove ponudbe od 
najugodnejšega ponudnika. 
 

2. Najvišja skupna ponudbena cena za odkup rabljenih vozil  
Ponudba z najvišjo skupno ponudbeno ceno za vsa rabljena vozila prejme 30 točk.  
Ostale ponudbe prejmejo zmanjšano število točk v deležu odstopanja od najvišje ponudbe.  
 
V primeru enakega števila zbranih točk (1.+ 2.) se izbere ponudnika, katerega razlika:  
vrednost novih vozil – ponudba za rabljena vozila = najmanjša. 
 
Sklop 2: 
Merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi ocene 
stroškov v življenjski dobi vozila. 
 

- Ocena stroškov v življenjski dobi vozila     1,00 
 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji 
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila se 
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih 
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi 
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vozila in stroški emisij trdnih delcev 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. 

 
Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabil vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih je sam opredelil v razpisni dokumentaciji. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 
– nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
– vrsta in poraba energenta, izražena v l/km za kombinirano vožnjo, 
– 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. 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o 
homologaciji, iz katerih izhaja, da so navedeni podatki korektni. 
 
Vrednosti, ki jih bomo kot naročnik uporabili pri izračunu: 
 

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  
 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 - veljavna cena bencina ali 
dizelskega goriva na dan, ko poteče rok 
za oddajo ponudb  

 vsebnost energije v najcenejšem energentu   PEmin   MJ/l 
 
Ponudnik z izračunano najnižjo oceno stroškov v življenjski dobi vozila (LCC) prejme 100 točk, 
ostali ponudniki pa procentualno manj, glede na relativno odstopanje njihove ponudbe od 
najugodnejšega ponudnika. 
 
 
 
4. NAVEDBA IN OPIS POSTOPKOV PO IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila, in sicer v roku pet 
dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb, a najpozneje v roku 90 dni od roka za 
oddajo ponudb. O svoji odločitvi bo naročnik obvestil ponudnike z obvestilom na portalu javnih 
naročil. 
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Od dneva prejema odločitve o oddaji naročila teče rok za uveljavitev pravnega varstva v 
postopku javnega naročanja. 
 
Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v roku 8 (osem) dni po 
prejemu poziva k podpisu pogodbe. 
 
Če ponudnik pogodbe po svoji krivdi ne podpiše v zgoraj navedenem roku, bo naročnik smatral, 
da ponudnik odstopa od ponudbe. 
 
V primeru, da ponudnik odstopi od pogodbe (v skladu s pogodbenimi določili) ali v primeru 
razveze pogodbe zaradi ne spoštovanja pogodbenih določil lahko naročnik sklene novo 
pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom. 
 
5. OPOZORILA 
 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta 
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.  
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali, ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 
V primeru, če je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila 
izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno soglasje. 
 
Naročnik si pridržuje pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb brez obrazložitve 
preklicati že objavljeni javni razpis in ustaviti postopek javnega naročanja, že predložene 
ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem. Po poteku roka za odpiranje ponudb pa lahko 
naročnik zavrne vse ponudbe, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. 
Naročnik v teh primerih ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom ter za stroške 
priprave ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o 
oddaji naročila ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom in da odstopi od izvedbe javnega 
naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj 
nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko 
bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne 
okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala 
izvedba javnega naročila nemogoča, pri čemer naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani 
ponudnik utrpel zaradi ne sklenitve pogodbe ter za stroške priprave ponudbe.  
 
6. REVIZIJA POSTOPKA 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v predrevizijskem, 
revizijskem ter sodnem postopku. 
 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji 
je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 
43/11 in nasl., dalje: ZPVPJN), ne določata drugače.  
 
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Ob vložitvi 
zahtevka je vlagatelj dolžan vplačati takso iz 71. člena ZPVPJN, in sicer na transacijski račun 
št. SI 56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN 
SI56011001000358802 sklic 11 10995-7111290-XXXXXXLL. Navodila so na spletni strani 
Ministrstva za finance.  

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_v_postop
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ku_javnega_narocila/ 

Zahtevek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži 
v osmih delovnih dneh od dneva: 

 objave obvestila o javnem naročilu ali  
 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, 

če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor 
najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega 
obvestila o naročilu.  

 

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so 
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v 
primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za 
revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.  

Taksa pri konkretnem javnem naročilu znaša: 
 3.500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo, 
 dva odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno 

naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne 
več kot 25.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila 
ali odstop od izvedbe javnega naročila (taksa bo razvidna iz odločitve naročnika) 

 če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, znaša taksa 6.239,78 eurov za 
celotno naročilo, sicer pa znaša 2 odstotka od ocenjene vrednosti za vsak sklop, zoper 
katerega se vloži zahtevek.  
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OBR-1 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 
 

 
 

Podatki o ponudniku 

 
Naziv ponudnika  

Sedež ponudnika  

Zakonit zastopnik  

Matična številka  

Davčni zavezanec 
(ustrezno obkroži) 

DA NE 

ID za DDV  SI_ _ _ _ _ _ _ _ 

Davčna številka:  

Številka 
transakcijskega 
računa, banka 

 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktna oseba  e-naslov: 

Skrbnik pogodbe s 
strani dobavitelja 

 e-naslov: 

Pooblaščena 
oseba za podpis 
pogodbe 

 e-naslov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR-2 
 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 

 

IZJAVA PONUDNIKA O VELJAVNOSTI PONUDBE, ROKU PLAČILA  
IN DOBAVNEM ROKU 

 
 
Naziv ponudnika: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim razpisom podajamo 
naslednje izjave: 
 

Veljavnost ponudbe: 
(najmanj 120 dni) 

 
 
 

 
od dneva odpiranja ponudb. 

 
 
 
 
Rok plačila: 
 
 

30 dni od dneva prejema računa, s 
strani naročnika. 

 
 
 
 

Rok dobave:  
takoj po izdanem pisnem naročilu 
naročnika oz. najkasneje do 
10.11.2017 

 
 
 

Kraj dobave: 
Zavod za gozdove Slovenije, centralna enota, 

Večna pot 2, Ljubljana. 

 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR-3 
 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 
 

I Z J A V A  P O N U D N I K A ,  D A  I Z P O L N J U J E  V S E  P O G O J E  Z A  
P R I Z N A N J E  S P O S O B N O S T I  

 
Naziv ponudnika:___________________________________________________________ 
 
Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da: 
 nam (gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem), ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku: terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje 
terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, 
trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, 
protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, 
oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in 
uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, 
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, 
ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba 
informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba 
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 
daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, 
pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega 
plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, 
tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih 
podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, 
dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje; 

 izpolnjujemo 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, da vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali 
prijave znaša manj kot 50 eurov ter da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe ali prijave; 

 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

 se pri nas pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale 
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik 
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile 
izvedene druge primerljive sankcije; 

 smo registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 
 smo finančno in ekonomsko sposobni; 
 smo tehnično in strokovno sposobni, zanesljivi, sposobni upravljanja, imamo izkušnje in ugled ter 

zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo in razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. 
 
 

 
 
 
NAVEDENI PODATKI SO RESNIČNI IN NISO ZAVAJAJOČI. 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 
  
 Žig in podpis 
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OBR – 3a 
Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  

ZA PRAVNE OSEBE 
 
 
 

___________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Zavod za gozdove Slovenije, da za 
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za nakup 
službenih vozil, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Polno ime podjetja: 
 
Sedež podjetja: 
 
Občina sedeža podjetja: 
 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 
 
Matična številka podjetja: 
 
 
 
Datum: 
 

Žig in podpis pooblaščene osebe:  
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OBR – 3b 
Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  
ZA FIZIČNE OSEBE 

 
 
 

Spodaj podpisani_________________(ime in priimek) pooblaščam Zavod za gozdove 
Slovenije, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila 
za nakup službenih vozil, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
EMŠO: 
 
Datum rojstva: 
 
Kraj rojstva: 
 
Občina rojstva: 
 
Država rojstva: 
 
Naslov stalnega/začasnega bivališča: 
 
Moj prejšnji priimek se je glasil: 
 
 
OSEBNI PODATKI SO ZAUPNI 
 
Datum: 
 

Podpis pooblastitelja:  
 

 
Op: Pooblastilo mora predložiti tudi zakoniti zastopnik pravne osebe 
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OBR – 3c 
 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ EVIDENCE DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE (PRAVNE OSEBE, KI IMAJO SEDEŽ V REPUBLIKI SLOVENIJI) ALI DRUGEGA 

PRISTOJNEGA ORGANA 
 

 
 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Zavod za gozdove Slovenije za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za nakup službenih vozil, 
od Finančne uprave Republike Slovenije ali drugega pristojnega organa pridobi vse potrebne 
podatke oz. ustrezno potrdilo iz evidence: 
 
 da izpolnjujemo 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, da vrednost morebitnih neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša manj kot 50 eurov,  

 da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 
prijave; 

 
 
 

 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Ponudnik: 
 
Polni naziv podjetja: 
 
Sedež in njegova občina: 
 
Matična številka podjetja: 
 
Davčna številka podjetja: 
 
 
 
Kraj in datum: 
 

Žig in podpis ponudnika:  
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OBR-4 
 
 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 
 

 
 
 

Izjava ponudnika, D A  S P R E J E M A P O G O J E  R AZ P I S N E  
D O K U M E N T AC I J E  

 
 
 
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje razpisne 
dokumentacije za izvedbo javnega naročila: 
 
Sklop 1: dobava 31 osebnih vozil z višjim odmikom od tal z odkupom rabljenih vozil iz 
     priloge  
Sklop 2: dobava 1 terenskega vozila s pogonom na 4 kolesa in višjim odmikom od tal 
 
(Obkroži sklop.) 

 
pod katerimi dajemo svojo ponudbo. 
 
Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem 
pogojem. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR-5 
 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 

 
 

IZJAVA PONUDNIKA O CELOVITOSTI PONUDBE 

 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi s predmetnim javnim razpisom izjavljamo,  
 
 
 
da bomo zagotavljali celovitost ponudbe:  
 
Sklop 1: dobava 31 osebnih vozil z višjim odmikom od tal z odkupom rabljenih vozil iz 
     priloge  
Sklop 2: dobava 1 terenskega vozila s pogonom na 4 kolesa in višjim odmikom od tal 
 
(Obkroži sklop.) 

 
pod katero dajemo svojo ponudbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR – 5a 
Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  

  
Priloga k razpisni dokumentaciji – nabava službenih vozil   

Podatki o lokacijah in skrbnikih rabljenih vozil in izjava ponudnika o rabljenih vozilih naročnika 
 

Lokacija rabljenega vozila 
OE, KE, naslov 

Vrsta rabljenega 
vozila, letnik 

Reg. 
tablica 

Prevoženih 
kilometrov 

Skrbnik vozila, 
telefon 

Najnižja 
ponudbena 

vrednost 
(EUR) 

ZGS Centralna enota, Večna 
pot 2, Ljubljana 

Hunday Lantra 
l. 2001 

LJ T5-21R 452.000 Aleš Vesel 
041 555 836 

140 

ZGS OE Tolmin Suzuki Jimny 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ -T9- 77E 181.142 Marjan Rakar 
041 657 061 

1.200 

ZGS OE Tolmin, KE Gorica Suzuki Jimny 1.3 4x4 
l. 2002 

LJ 38-27X 178.230 Božo Velikajne 
041 657 051 

1.475 

ZGS OE Tolmin, KE Gorica Ford Focus Trend 1.6 16v 
l. 2005 

LJ 92-3GR 230.779 Helena Zorn 
041 657 048 

1.550 

ZGS OE Bled, KE Radovljica, Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-84E 196.471 Igor Lampe 
041 657 119 

400 

ZGS OE Ljubljana, KE 
Domžale, 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ GZ-596 285.469 Bogdan Bartol 
041 657 201 

1.500 

ZGS OE Ljubljana, KE 
Škofljica,  

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-88E 235.647 Milan Podlogar 
041 657 243 

1.525 

ZGS OE Ljubljana, KE 
Škofljica, 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ P2-09P 259.264 Milan Podlogar 
041 657 243 

1.200 

ZGS OE Ljubljana, KE Vrhnika Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-86E 188.008 Janko Vidmar 
041 657 246 

1.525 

ZGS OE Ljubljana, KE 
Domžale, 

Seat Ibiza 
l. 2001 

LJ Z4-29H 225.264 Iztok Popovič 
041 657 204 

160 

ZGS OE Postojna, KE Knežak, 
Knežak 202 a 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2003 

LJ 38-24X 176.939 Evgen Ostanek 
041 657 317 

1.400 

ZGS OE Postojna, KE Stari 
trg,C. Notranj. Odreda 6, St trg 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-89E 235.644 Igor Pridigar 
041 657 326 

1.200 

ZGS OE Postojna, KE 
Cerknica, Čabranska 1, Cerkni 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ P1-91P 202.886 Boštjan Jež 
041 657 303 

1.000 

ZGS, OE Kočevje, KE Ribnica Suzuki Yimny 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ P1-92P 185.047 Tomaž Černe 
041 657 395 

1.350 

ZGS, OE Kočevje, KE Ribnica Suzuki Yimny 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-91E 178.737 Mirko Rus 
041 657 377 

1.400 

ZGS, OE Novo mesto,  Suzuki Yimni 1.3 4x4 LJ P1-94P 175.882 Branko Bradač 1.400 
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KE Straža Podturn l. 2000 041 657 479 
ZGS, OE Novo mesto,  
KE Trebnje 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-92E 188.471 Miloš Kecman 
041 657 444 

1.100 

ZGS, OE Novo mesto,  
KE Trebnje 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2002 

LJ 38-25x 166.608 Stanko Skube 
041 657 459 

1.250 

ZGS, OE Celje, KE Žalec Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ P1-98P 190.179 Egon Vočko 
041 657 600 

1.400 

ZGS, OE Celje, KE Rogaška 
Slatina 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-94E 206.064 Jože Gobec 
041 657 574 

1.300 

ZGS, OE Nazarje, KE Gornji 
grad 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2002 

LJ 38-47X 113.100 Bojan Naraločnik 
041 657 654 

1.625 

ZGS, OE Slovenj Gradec, KE 
Slovenj Gradec 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-95E 145.567 Avgust Kunc 
041 657 683 

1.300 

ZGS, OE Slovenj Gradec, KE 
Dravograd-Prevalje 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2002 

LJ 38-46X 116.681 Vlado Petrič 
041 657 710 

1.600 

ZGS, OE Maribor, KE 
Podvelka 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ P2-04P 232.662  Miran Praznik 
041 657 808 

1.400 

ZGS, OE Maribor, KE Maribor Ford Focus Trend 1,6 16 
v 2005 

LJ 93-2GR 251.159  Zoran Belec 
041 657 784 

1.500 

ZGS, OE Murska Sobota, KE 
Radenci 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ M3-36J 170.472 Dejan Kocet 
041 657 837 

1.500 

ZGS, OE Murska Sobota, KE 
Radenci 

Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-97E 209.694 Simona Foltin 
041 657 850 

1.500 

ZGS, OE Sežana Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2001 

LJ T9-98E 194 303 Branka Gasparič, 
041 657 896 

1.475 

ZGS, OE Sežana, KE Kozina Suzuki Yimni 1.3 4x4 
l. 2000 

LJ P2-07P 180 397 Andraž Žnidaršič, 
041 657 895 

1.200 

 
Zaželeno je, da si ponudnik pred izdelavo ponudbe rabljena vozila tudi ogleda. Seznam rabljenih vozil in skrbniki vozil so navedeni v zgornji tabeli. 
Ogled vozil je mogoč v delovnem času in po predhodnem dogovoru.  
 
Ponudnik s podpisom tega obrazca potrjuje, da mu je stanje rabljenih vozil, navedenih na tem obrazcu (dalje:rabljena vozila) poznano in se glede 
jamstva za napake odpoveduje zahtevkom do naročnika. 
 
Ponudnik se zavezuje, da bo iz rabljenih vozil pred njihovo nadaljnjo prodajo iz vrat rabljenih vozil odstraniti nalepke Zavoda za gozdove Slovenije. 
 
Ponudnik soglaša, da stroški prepisa vozila in drugi morebitni stroški bremenijo ponudnika. 
 
Ponudnik: 
Žig in Podpis 
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OBR–6 
 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Z O R E C   P O G O D B E 
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ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana, 
ki ga zastopa direktor Damjan Oražem (v nadaljevanju: naročnik) 
identifikacijska številka za DDV: SI 91496080 
matična številka: 5786380000 
podračun odprt pri UJP Ljubljana; IBAN SI56 0110 0603 0234 244 
 
in 
 
__________________________________________________________ 
ki ga zastopa _______________________________________________ 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 
identifikacijska številka za DDV: ______________________ 
matična številka:____________________ 
 
skleneta naslednjo 
 

P O G O D B O  O  D O B A V I  
V O Z I L  

Št.:____________________ 
 

1. člen 
Naročnik in dobavitelj uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot ponudnik 
za SKLOP _______ na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem 
postopku, skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, ZJN-3); 
številka objave JN________/______, naročnikova oznaka 430-___/2017, predmet katerega je 
nakup službenih vozil po sklopih 
- 31 osebnih vozil z višjim odmikom od tal 
- 1 terenskega vozila s štirikolesnim pogonom in višjim odmikom od tal (dalje vozila). 
Razpisna dokumentacija in ponudba z dne ________ sta sestavni del pogodbe. 
 
 

2. člen 
S to pogodbo se dobavitelj zaveže, da bo naročniku dobavil vozila po predračunu, ki je sestavni 
del te pogodbe (OBR-7), in sicer: 
 
Sklop Zap. štev. Znamka in  

tip avtomobila 
Količina 

kom 
Cena/enoto 
(brez DDV) 

v EUR 

Znesek 
skupaj 
z DDV 
v EUR 

1 1.  31   

2 2  1   

 Skupaj     
 
Dobavitelj se obveže odkupiti 29 rabljenih vozila iz seznama iz priloge (letniki 2000, 2001, 2002, 
2003 in 2005) in jih ob dobavi novih vozil tudi prevzeti. 
 
Skupna vrednost odprodanih rabljenih vozil znaša skupaj ______________ EUR, po 
posameznem vozilu pa, kot je navedeno v obrazcu 7. 
 
Od odkupne cene se DDV ne obračuna po 3. točki 44. člena ZDDV-1. 
 
Skupna vrednost novih vozil znaša ______________EUR brez DDV in ____________ z DDV. 
Končna pogodbena vrednost je fiksna in znaša ___________ EUR z DDV. 
 
V ceno so vključene tudi vsi odvisni stroški, transportni stroški, davki in morebitni drugi stroški.  
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3. člen 
Dobavitelj naročniku jamči da dobavljena vozila delujejo brezhibno, da nimajo stvarnih ter 
pravnih napak, da ustrezajo vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme, ki 
je opredeljena v razpisni dokumentaciji ali v tej pogodbi, da bo naročnik pridobil vse pravice, ki 
so vezane na vozilo, prodajalec pa bo izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na vozilo. 
Dobavljena vozila morajo biti opremljena z obvezno opremo – varnostni trikotnik, komplet prve 
pomoči, komplet žarnic. 
 
 

4. člen 
Dobavitelj se obvezuje po vsaki dobavi naročniku izdati ločene račune izključno v elektronski 
obliki (e-računi). Dobavitelj bo po dobavi vozil naročniku izdal račune za posamezen avto, ki 
morajo biti izstavljeni na Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Na računu 
mora biti navedena številka pogodbe, na katero se nanaša in naziv, naslov in ID št. za DDV 
naročnika. Pri projektu (vozilo iz sklopa 2) mora biti navedena sklic na projekt LIFE LYNX LIFE 
16 NAT/SI/000634. Obvezna priloga računu je dobavnica o prevzemu blaga, ki mora vsebovati 
podpis in žig prevzemnika blaga 
Naročnik bo po dobavi poravnal račune v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski račun 
dobavitelja štev. __________________________ pri banki ____________________. Rok za 
potrditev računa je največ 8 dni od prejema. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme 
naročnikovega ugovora, se šteje, da je račun potrjen. 
V končno pogodbeno vrednost je vračunana kupnina za rabljena vozila v 
višini_______________ EUR. Naročnik bo za rabljena vozila dobavitelju izstavil račune v skupni 
višini_______________ EUR. DDV v skladu s 3. točko 44. člena ZDDV-1 ne bo obračunan. 
Medsebojne terjatve in obveznosti bosta naročnik in dobavitelj za sklop 1 delno poravnala s 
kompenzacijo. Predlog kompenzacije pripravi naročnik. 
 
V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. 
 
Viri financiranja: 
Iz sredstev ZGS se financira _________ EUR brez DDV, __________ EUR z DDV. 
Iz sredstev projekta se financira _________ EUR brez DDV, __________ EUR z DDV. 
 
 

5. člen 
Dobavitelj je dolžan dobaviti vozila takoj po podpisu pogodbe oz, najkasneje do 10.11.2017. 
 
Dobavitelj mora predhodno, vsaj 3 dni prej, obvestiti naročnika o datumu predvidene dobave na 
telefon št.: 02 53-49-500 ali e-pošti: OEmurskasobota@zgs.si 
 
Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita za delne dobave vozil. 
Dobavitelj se zavezuje, da bo predal naročniku vozila, opremljena z vsemi dokumenti in 
opremo, ki se potrebujejo za registracijo in dodatno opremo, kot izhaja iz ponudbe. 
 
Kraj dobave: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. 
 
O dobavi in prevzemu vozil sestavi skrbnik pogodbe primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta 
pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank. 
 
 

6. člen 
Dobavitelj za dobavljena vozila znamke _______________________________ zagotavlja 
splošno garancijo za motor, dele za prenos pogona, podvozje, karoserija za čas ________ in 
sicer od dneva dobave, brez omejitve prevoženih kilometrov in pokriva stroške za nadomestne 
dele in delo, ki je potrebno za popravilo. 
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Dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljenega vozila v času garancijskega roka 
nemoteno zagotavljal servis. V času popravila vozila dobavitelj izroči naročniku nadomestno 
vozilo. 
 
V primeru kakovostnih napak, ki se ugotovijo z zapisnikom, ob prevzemu novih vozil iz 2. člena 
te pogodbe, se dobavitelj obveže napake odpraviti brezplačno v roku _______ dni. 
 
Če v navedenem roku dobavitelj ne more odpraviti napak ali pa se enaka oz. podobna napaka 
na istem vozilu ponovi (3) trikrat, to vozilo zamenja z drugim, ki ima enake ali boljše tehnične 
lastnosti. V obeh primerih je dobavitelj dolžan naročniku povrniti tudi nastalo škodo. 
 
Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi novih vozil, opredeljenih v prvem odstavku tega člena 
pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku 
pogodbeno kazen v višini 0,2 promila od pogodbene vrednosti vozila za vsak dan zamude, 
vendar največ 5 % pogodbene vrednosti. 
 
Dobavitelj je poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške naročnika in mu 
povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu vozil, v kolikor 
ima naročnik zaradi zamude dobavitelja iz prejšnjega odstavka stroške in škodo, ki presega 
pogodbeno kazen. 
 
V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi več kot 30 dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe in 
zahteva od dobavitelja povrnitev škode, ki mu jo je ta z zamudo povzročil. 
 
 

7. člen 
Dobavitelj se obveže, da bo v roku 10 dni po obojestranskem podpisu te pogodbe predložil 
naročniku bančno garancijo/garancijo, ki jo izda zavarovalnica/menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 2 % od bruto pogodbene vrednosti.  
Predložitev bančne garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica/menice za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku ne predloži bančne 
garancije/garancije, ki jo izda zavarovalnica/menice, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 
Garancija/menica mora veljati vsaj 15 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. Po poteku 
navedenega roka garancija/menica ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na 
to, ali je garancija/menica vrnjena.   
 
Naročnik lahko unovči garancijo/menico v primeru: 
- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja v skladu s to pogodbo, 
- če naročnik razdre to pogodbo zaradi kršitev na strani dobavitelja. 
 
Vnovčitev garancije/menice ne odvezuje dobavitelja njegovih nadaljnjih obveznosti iz te 
pogodbe in njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku. V primeru, da dobavitelj ne 
izpolni svojih pogodbenih obveznosti, ki so določene s to pogodbo, ima naročnik pravico od nje 
odstopiti ter unovčiti garancijo/menico. Zaradi odstopa naročnika od te pogodbe v skladu z 
določili tega člena, ni naročnik dobavitelju kakorkoli in kadarkoli odškodninsko odgovoren.  
 
 

8. člen 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Štefan Kovač. 
Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je ____________________________. 
 
 

9. 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 
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- 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. 
 
 

10. člen 
V primeru, da v času veljavnosti pogodbe naročnik ugotovi, da je pristojni državni organ ali 
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 
strani dobavitelja, pogodba preneha veljati. 
 
 

11. člen 
Vsaka stranka lahko drugi stranki predlaga spremembo pogodbe, ki se dogovori z aneksom k 
tej pogodbi. 
Rok trajanja pogodbe je do izteka garancijskega roka iz 6. člena pogodbe. 
 
 

12. člen 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo pri razlagi pogodbe uporabljale Obligacijski zakonik.  
 
Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v 
duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da spora ne rešita sporazumno, sta stranki 
sporazumni, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

13. člen 
Pogodba je sklenjena v (4) štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka (2) dva 
izvoda. 
 
 

14. člen 
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter 
dobavitelj izroči naročniku zahtevano garancijo/menico za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti iz 7. člena te pogodbe. 
 
 
 

_______________, dne __________ Ljubljana, dne ___________ 

Dobavitelj:       Naročnik: 
 
__________________________          ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
 (naziv)                      

           Damjan Oražem 

______________________________________                                                       direktor 

 (ime in priimek podpisnika) 

______________________________________ 

 (naziv podpisnika) 

                             Žig      Žig 
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OBR-7 
Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  

OBRAZEC PREDRAČUNA: 
Naziv in naslov ponudnika: __________________________________________________________________________________________________  
 

SKLOP 
Predmet naročila 

Vrsta vozila 

Količina 
vozil 

Cena za enoto 
brez DDV  

EUR 

Vrednost 
brez DDV  

EUR 

DDV 
% 

Vrednost 
z DDV  
EUR 

1.  31   22  
2.  1   22  
       

Skupaj (NV):      

 
Pri ponudbi k sklopu 1 še: Odkupna cena rabljenih vozil znaša skupaj __________________ EUR, po posameznem vozilu pa: 
 

 
Kraj in datum:       Ponudnik:       Žig, podpis: 

zap. 
št. 

vozilo letnik registrska 
oznaka 

min. odkupna cena 
EUR 

zap. 
št. 

vozilo letnik registrska 
oznaka 

min. odkupna cena 
EUR 

1 Hunday Lantra 2001 LJ T5-21R 140 16 Suzuki Yimni  2000 LJ P1-94P 1.400 

2 Suzuki Jimny  2001 LJ -T9- 77E 1.200 17 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-92E 1.100 

3 Suzuki Jimny  2002 LJ 38-27X 1.475 18 Suzuki Yimni  2002 LJ 38-25x 1.250 

4 Ford Focus  2005 LJ 92-3GR 1.550 19 Suzuki Yimni  2000 LJ P1-98P 1.400 

5 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-84E 400 20 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-94E 1.300 

6 Suzuki Yimni  2000 LJ GZ-596 1.500 21 Suzuki Yimni  2002 LJ 38-47X 1.625 

7 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-88E 1.525 22 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-95E 1.300 

8 Suzuki Yimni  2000 LJ P2-09P 1.200 23 Suzuki Yimni  2002 LJ 38-46X 1.600 

9 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-86E 1.525 24 Suzuki Yimni  2000 LJ P2-04P 1.400 

10 Seat Ibiza 2001 LJ Z4-29H 160 25 Ford Focus  2005 LJ 93-2GR 1.500 

11 Suzuki Yimni  2003 LJ 38-24X 1.400 26 Suzuki Yimni  2000 LJ M3-36J 1.500 

12 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-89E 1.200 27 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-97E 1.500 

13 Suzuki Yimni  2000 LJ P1-91P 1.000 28 Suzuki Yimni  2001 LJ T9-98E 1.475 

14 Suzuki Yimny  2000 LJ P1-92P 1.350 29 Suzuki Yimni  2000 LJ P2-07P 1.400 

15 Suzuki Yimny  2001 LJ T9-91E 1.400 
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 OBR – 8 
Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  

 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 10 dni po obojestranskem 
podpisu pogodbe, naročniku predložili menično izjavo z 1 X bianco menico, za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 2% bruto pogodbene vrednosti, ki bo veljala še vsaj 15 dni po 
preteku roka za dokončno izvedbo posla in bo skladna z vzorcem menične izjave, ki je priloga 
te izjave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR-8a 
MENIČNA IZJAVA 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

Za javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil in EU dne 7.7.2017 za nakup službenih 
vozil izročamo eno (1) bianco menico.  

 
………………………………………………………          ……………………………………  
(izdajatelj menic: firma in sedež izdajatelja menice)     (kraj in datum)  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
(zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:  )      
 
Nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika: 
 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Večna pot 2, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano in 
požigosano menico, ki je bila izročena za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez 
vnaprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 
__________________EUR, skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati 
takoj, ko dospe v gotovini. Menica je plačljiva brez protesta, »na prvi poziv«. 
 
S to izjavo dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih 
računov:  
 
……………………………………………………………………………..…………………………… 
(ime in sedež banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet)  
št. TRR………………………………….…………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………..…………………………… 
(ime in sedež banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet)  
št. TRR………………………………….…………………………………………………………….. 
 
ali katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je 
možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.  
 
Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem 
transakcijskem računu ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi naš račun.  
 
Izdajatelj izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe 
pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.  
 
 
IZDAJATELJ MENIC: ..………………………………………  
..………………………………………..………………………………………  
(vpisati naziv in naslov firme)  
 
_______________________              žig:  
(podpis pooblaščene osebe)  
 
Priloga:  
1x bianco menica 
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OBR -8b 

Javni razpis, oddan v objavo na portal javnih naročil dne 7.7.2017 za nakup službenih vozil  
 

 
 

Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije/garancije, ki jo izda 
zavarovalnica 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi 
predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 10 dni po obojestranskem 
podpisu pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo/garancijo, ki jo izda zavarovalnica za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% bruto pogodbene vrednosti, ki bo veljala še 
vsaj 15 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla in bo skladna z vzorcem garancije, ki je 
priloga te izjave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum : Ponudnik: 

 Žig in podpis 
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OBR -8c - vzorec 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Naziv banke/zavarovalnice 
Kraj in datum 
Upravičenec 
 
 
Garancija št.................... 
 
 
V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene 
med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) .............................................. in 
.......................................................... (naziv dobavitelja) za nakup (dobavo) 
....................................(predmet pogodbe) v vrednosti ....................…………EUR, je dobavitelj  
dolžan dobaviti naslednje blago: 
 
1..................................... 
2..................................... 
3..................................... 
 
v skupni vrednosti ................... EUR (z besedo ................................................), 
 
v roku ................ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo dobavitelja se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 
dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če dobavitelj 
svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v 
zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene 
obveznosti, če dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije .t. ........./.......... 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne 
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju 
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se 
lahko naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za 
podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani. 
 
 Banka/Zavarovalnica 
 (žig, podpis) 
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 OBR-9 

 
 
 
 
 POŠILJATELJ 

 ____________________________ 

 ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 Ponudba prevzeta: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
 (vpiše tajništvo naročnika) Večna pot 2 
  1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 
 NE ODPIRAJ - PONUDBA 
 JAVNI RAZPIS ZA NAKUP SLUŽBENIH VOZIL  
 430-______/2017 
 
 
 
 


