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nadaljevanju ZJN-2), Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 

Ljubljana, vabi vse zainteresirane kandidate, da podajo pisne ponudbe v skladu z razpisno 

dokumentacijo. 
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1. NAVODILA PONUDNIKOM – N1  

s povabilom k oddaji ponudbe 

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo 

ponudbe. Kot ponudnik se lahko prijavi vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za 

opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 

dovoljenja in izpolnjuje druge pogoje predpisane v razpisni dokumentaciji. 

 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih zakonov in predpisov: 

 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006,  

16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5), 

 Uredba o zelenem javnem naročanju Ur.l. RS, št. 102/2011, 

18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014), 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 

86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), 

 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 

34/2011,  42/2012, 24/2013), 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011), 

 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001,  32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-

25, 29/2007 Odl.US: U-I-267/06-41, 40/2007, 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, 

Up-2168/08-12), 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2). 

 

V skladu s 30. a členom ZJN-2 objavljamo razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po 

postopku oddaje naročila male vrednosti »Nabava novih osebnih vozil« z oznako pri naročniku: 

NMV_ 25 /15/B. 

»Navodila ponudnikom - N1« je obrazec, ki vsebuje bistvene podatke o javnem naročilu, o vsebini 

razpisne dokumentacije, navodila za sestavo in predložitev ponudbe, pogoje za preverjanje 

sposobnosti ter listine, iz katerih naročnik preverja izpolnjevanje pogojev, merila za ocenjevanje 

ponudb ter druge podatke, pomembne za postopek oddaje javnega naročila. 

Obrazec »Navodila ponudnikom - N1« vsebuje vse informacije, ki jih ponudnik potrebuje pri 

sestavljanju ponudbe za predmetno javno naročilo in je sestavni del razpisne dokumentacije. 

Obrazca N 1_ Navodila ponudnikom ni potrebno priložiti v ponudbi ! 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3526
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201312&stevilka=304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201218&stevilka=730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201224&stevilka=1000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201264&stevilka=2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20132&stevilka=35
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201275&stevilka=2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201242&stevilka=1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201324&stevilka=871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200432&stevilka=1404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200729&stevilka=1448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200740&stevilka=2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201030&stevilka=1347
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2. SPLOŠNI DEL 

2.1. NAROČNIK 

Naročnik predmetnega javnega naročila je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.  

2.2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA   

 

Predmet javnega naročila, z oznako pri naročniku NMV_25 /15/B, je nakup štirih (4) novih enakih 

osebnih vozil, ki so okoljsko manj obremenjujoča ter opremljena s pnevmatikami z boljšim 

izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi. 

 

Podrobna specifikacija zahtev je razvidna iz priloge – Tehnične specifikacije. 

 

Količina: 4 enaka vozila 

 

Vozila, ki so predmet javnega naročila, morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za okoljsko 

manj obremenjujoče blago, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.list RS, št. 102/11, 

18/12, 24/12, 2/13, 89/14). 

 

2.3. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

2.3.1. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije 

Do razpisne dokumentacije lahko ponudniki dostopajo na spletu na naslovu: http://www.s-

kzg.si/si/javna-narocila/ 

 

Razpisna dokumentacija je brezplačna. 

 

Kontaktna oseba pri naročniku je: 

Darija Prudič:  darija.prudic@gov.si    01/434 11 09      

 

http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/
mailto:darija.prudic@gov.si
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Na vsa vprašanja bo naročnik odgovarjal izključno prek Portala javnih naročil Uradnega lista RS. 

Skrajni rok za zastavljanje vprašanj je 14.8.2015 do 10:00 ure. Na vprašanja, ki ne bodo 

zastavljena na tak način, naročnik ni dolžan odgovarjati. 

 

Naročnik lahko pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo 

popravka. Vsak tak popravek je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljen na Portalu 

javnih naročil pri Uradnem listu RS ter na spletnem naslovu naročnika, kjer je objavljena tudi 

razpisna dokumentacija.  

 

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da omogoči potencialnim ponudnikom 

potreben čas za upoštevanje popravkov pri pripravi ponudb. 

 

Odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil se štejejo kot sestavni del razpisne dokumentacije. 

2.4. NAČIN ODDAJE NAROČILA 

Oddaja javnega naročila se izvede po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30. a 

členom ZJN-2.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v skladu z 2. odstavkom 30. a člena ZJN-2 v postopek oddaje 

naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja.  

 

Naročnik bo pogajanja izvedel v primeru, da ne bo dobil nobene sprejemljive ponudbe. 

Nesprejemljiva je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, 

ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. 

 

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril, ki so navedeni v nadaljevanju, z izbranim 

ponudnikom sklenil pogodbo za predmetno javno naročilo. 

 

V kolikor nastopijo okoliščine, ki bi upravičile uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave v 

skladu z 29.čl. ZJN-2, lahko naročnik odda naročilo v skladu z navedenim členom. 

 

2.5. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA 

2.5.1. Ničnost posla zaradi korupcije 
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Vsak poskus ali dejanje katerekoli osebe, ki bi v imenu ali za račun ponudnika predstavniku ali 

posredniku naročnika obljubila, ponudila ali dala 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 naročniku ali izvajalcu povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali izvajalca, posredniku 

naročnika ali izvajalca, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku, 

ima za posledico ničnost sklenjene pogodbe. 

2.5.2. Resničnost in verodostojnost ponudb 

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, če bo ugotovil, da vsebuje neresnične podatke ali dokazila.  

Če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev 

njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik podal predlog za uvedbo 

postopka o prekršku Državni revizijski komisiji (77. člen ZJN-2). 

2.5.3. Neobičajno nizka ponudba 

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo 

obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. 

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % 

nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene 

ponudbe, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega 

naročanja preveri popolnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba 

neobičajno nizka glede na popolne ponudbe.  

2.5.4. Pravno varstvo 

Pravno varstvo ponudnikov, izvajalca in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega 

naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, 

št. 43/2011,  60/2011-ZTP-D, 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN).  

 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega 

naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201160&stevilka=2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2513
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Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v 

primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, 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, vendar ne po roku za prejem ponudb.  

 

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od 

prejema te odločitve. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 

povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za javno 

upravo, Direktorat za javna naročila. 

 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:   

 ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,  

 ime naročnika,  

 oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,  

 predmet javnega naročila, 

 očitane kršitve,  

 dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,  

 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem,  

 navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih 

sredstev in iz katerega sklada,  

ter mu mora priložiti:  

 potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun odprt pri Banki Slovenije št.SI56  

01100-1000358802, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802. Na plačilnem 

nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 

11 16110-7111290-00492915. Višina takse je 1.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša 

na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo. 

 

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel. 

2.6. ODDAJA PONUDB 

Ponudbe je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno vložiti v glavni pisarni Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, Dunajska 58, v zaprti ovojnici s 
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prilepljenim in izpolnjenim obrazcem za označevanje ponudbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji 

kot Razpisni obrazec 9_Ovojnica.  

 

Ponudba mora vsebovati vse izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter njihove priloge iz 

Razpisne dokumentacije. 

 

Za pravočasno se šteje ponudba, ki prispe na sedež naročnika do roka, ki je določen kot rok za 

oddajo ponudb. Vse nepravočasno vložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija 

izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. Če na ovojnici ne bo 

ponudnikovega naslova, bo po odpiranju ponudb taka ponudba komisijsko uničena. 

 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

Rok za prejem ponudb je 19. avgust 2015 do 09:00 ure. Ponudba, ki jo bo naročnik prejel po tem 

roku, je prepozna in bo, po končanem postopku odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.  

2.7. ODPIRANJE PONUDB 

Strokovna komisija, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala ponudbe in o postopku vodila zapisnik, 

ki ga bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni predstavniki ponudnikov.  

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo 19. avgusta 2015 ob 10:00 uri v prostorih Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58 v Ljubljani. V kolikor se bo odpiranja 

ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora s seboj prinesti pisno pooblastilo, 

da lahko v imenu ponudnika podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb oziroma, da na zapisnik 

lahko podaja pripombe. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v smislu 

zastopanja ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika. 

2.8. ROK VELJAVNOSTI PONUDB 

Ponudbe morajo veljati še 120 dni od datuma javnega odpiranja ponudb. Rok prične teči naslednji 

dan po javnem odpiranju ponudb. 

 

3. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

3.1. SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
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Razpisno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

1. N1_Navodila ponudnikom s povabilom k oddaji ponudbe – se ne prilagajo k ponudbi 

2. Razpisni obrazec 1_Podatki o ponudniku 

3. Razpisni obrazec 2_Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti 

4. Razpisni obrazec 3_Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti 

5. Razpisni obrazec 4_Izjava o finančnem zavarovanju 

6. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev s priloženo bianco menico 

7. Razpisni obrazec 5_ Referenčno potrdilo za dobro izvedbo del 

8. Razpisni obrazec 6_ Ponudbeni predračun 

9. Razpisni obrazec 7_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem  

10. Razpisni obrazec 8_ Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije 

11. Razpisni obrazec 9_ Ovojnica 

12. Vzorec Pogodbe za dobavo novih osebnih vozil - se ne prilaga k ponudbi 

13. Tehnične specifikacije - se ne prilagajo k ponudbi 

 

3.2. FINANČNA ZAVAROVANJA 

3.2.1. Menična izjava za resnost ponudbe 

Ponudniki predložijo skupaj s ponudbo tudi zavarovanje za resnost ponudbe –  izpolnjeno, 

podpisano in žigosano menično izjavo v vrednosti 5.000 EUR ter podpisano in žigosano bianco 

menico, ki ostane v veljavi še 120 dni od roka za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje za resnost 

ponudbe naročnik lahko unovči: 

a) če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene 

veljavnosti, navedene v ponudbi ali 

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe oziroma na poziv naročnika ne sklene 

 pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali ne predloži ali zavrne predložitev 

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v 

garancijski dobi, v skladu z določbami teh navodil in pogodbe. 

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o 

izbiri, če bodo to pisno zahtevali, izbranemu ponudniku pa po sklenitvi pogodbe in dostavi 

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.   

Dokazilo: Razpisni obrazec 4 Razpisne dokumentacije ter priloge: 
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 izpolnjena, podpisana in žigosana menična izjava v višini 5.000 EUR za resnost 

ponudbe in 

 podpisana in žigosana bianco menica. 

3.2.2. Menična izjava  za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo 

napak v garancijski dobi 

Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti bianco menico in menično izjavo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi, naslovljeno na naročnika, in sicer hkrati 

s podpisanimi izvodi pogodbe oziroma najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po podpisu pogodbe, v 

višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost menične izjave mora biti še 

trideset (30) dni po poteku garancijskega roka. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo 

roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti 

tudi garancija oziroma se podaljša njena veljavnost. 

 

Naročnik bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v 

garancijski dobi, v primeru, da se obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajale 

oziroma jih bo izbrani ponudnik prenehal izvajati. 

 

V kolikor bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v 

garancijski dobi, bo moral izbrani ponudnik izvajalcu v roku osmih (8) delovnih dni od unovčenja 

menice predložiti novo menično izjavo in bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 

odpravo napak v garancijski dobi v enaki višini in z enako veljavnostjo kot prvotna menična izjava 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi. 

 

4. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

4.1. OSNOVNA SPOSOBNOST 

Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti ponudnika mora biti žigosana in podpisana s strani 

odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika: 

 

 da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 

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

 

 da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 

začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem 
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postopku ali v postopku prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z 

njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni 

v katerem koli podobnem položaju; 

 

 da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi 

referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oz. 83. člena ZJNPOV; 

 

 da ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10 s spremembami; ZIntPK); 

 

 da ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 

države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, v vrednosti 50 EUR ali več;  

 

 da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, 

v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni 

zagotovil; 

 

 da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem; 

 

 da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali hujšo kršitev poklicnih pravil, ki mu jih lahko 

naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže; 

 

 da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost, na podlagi 

vpisa v Poslovni register / Sodni register, pod vložno št. ____________________ . 

 

 

Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 2 

Kadar nastopa ponudnik s podizvajalci, mora pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 

izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. 

 

4.2. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 

Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika mora biti žigosana in 

podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika: 
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 da ponudnik nudi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem, ko naročnik 

prejme pravilno izstavljen račun z obveznimi prilogami; 

 

 da ponudnik v zadnjih šestih mesecih, šteto od roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranega 

nobenega poslovnega računa. 

 

Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 3 

4.3. REFERENCE PONUDNIKA 

Ponudnik dokazuje usposobljenost za predmetno javno naročilo z vsaj enim referenčnim potrdilom 

za predmetno sorodno izvedbo dobav blaga, za katero podaja ponudbo, v višini: 

 

 najmanj 30.000,00 EUR z DDV  

 

Kot sorodna dobava se smatra dobava osebnih vozil. Referenčno potrdilo se mora nanašati na 

dobave, ki so bile opravljene v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila. 

Iz referenčnega potrdila mora biti razvidno, da je ponudnik v zadnjih treh letih (če posluje manj kot 3 

leta pa v obdobju, odkar posluje) pred objavo predmetnega naročila uspešno izvedel vsaj eno 

podobno naročilo (uspešna izvedba pomeni, da je dobava v celoti zaključena, končni naročnik je 

vozila prevzel, pogodba ni bila prekinjena in ni bilo unovčeno finančno ali drugo zavarovanje). 

 

Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5 

 

Opomba:  Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za podobne dobave, kot jih 

naročnik opredeljuje v razpisni dokumentaciji in so predmet tega razpisa. Referenčno potrdilo mora 

biti izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani naročnika posla, za katerega ponudnik predlaga 

referenčno potrdilo. 

4.4. KRAJI IN ROKI DOBAV 

Kraj dobave novih vozil: ponudnik se zavezuje, da bo dobavil naročena vozila na naslednjo 

lokacijo: 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana. 

 

Rok dobave za nova vozila: najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe. 
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5. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

 

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je »ocena stroškov v življenjski dobi vozila (LLC)«. 

 

Naročnik bo kot najugodnejšo izbral ponudbo tistega ponudnika,  ki bo dosegla najnižjo oceno 

stroškov v življenjski dobi ponujenega vozila (LCC). V primeru enakega števila točk bo naročnik 

izbral ponudbo tistega ponudnika, ki ponuja nižjo ceno vozila.  

 

Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« je ovrednoteno s 100 %. 

 

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozil, 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 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, 
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 PMem - emisije trdnih delcev, 

 CPM - cena za emisije trdnih delcev. 

 

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

 nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 

 poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km,  

 emisije ogljikovega dioksida (CO2em) (pri kombinirani vožnji), izražene v kg/km, 

 emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km, 

 emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km, 

 emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

 

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam so:  

 

Opis parametra Oznaka Vrednost  

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 200.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 36 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu PE 38 MJ/Nm1 

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

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

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

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

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

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

cena najcenejšega energenta brez davka na CEmin EUR/l ali EUR/Nm 
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dodano vrednost ali EUR/kWh 

vsebnost energije v najcenejšem energentu  PEmin tabela spodaj* 

 

Vrsta derivata * Vsebnost energije v motornih gorivih 

Dizelsko gorivo 36MJ/liter 

Bencin 32MJ/liter 

Zemeljski plin 38MJ/liter 

 

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

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

bencina ali dizelskega goriva, pri čemer bo upošteval ceno brez davka na dodano vrednost in sicer 

tistega energenta, ki bo na dan ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. 

 

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali 

dizelskega goriva, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabil veljavno 

ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. 

Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel 

ali emulzijsko gorivo, bo cena najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent 

uporablja zemeljski plin, bioplin ali vodik, pa v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja 

električno energijo pa mora biti izražena v EUR/kWh.  

 

Višina in struktura cene naftnih derivatov v Sloveniji v obdobju od 21. 7. 2015 do 3. 8. 2015.  

Ažurirani podatki so ponudnikom na voljo na spletni strani:  

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

_derivatov/ 

  
Vrsta  

derivata 
Prodajna 
cena brez 
dajatev 

Taksa CO2 Dodatek za 
zagotavljanje 

prihrankov 
energije 

Trošarina Prispevek za 
zagotavljanje  

podpor 
proizvodnji 
el. energije 

DDV 
(22%) 

Drobnopro- 
dajna cena 

v €/liter 

Neosvinčen 
motorni 

bencin 95-
oktanski 

0,56633 0,04147 0,006 0,48606 0,00916 0,24398 1,353 

Neosvinčen 
motorni 

bencin 98-
oktanski 

0,61715 0,04147 0,006 0,48606 0,00916 0,25516 1,415 

Dizelsko 
gorivo 

0,50408 0,04493 0,004 0,40998 0,00996 0,21405 1,187 

Kurilno 
olje EL 

0,46611 0,04493 0,065 0,10580 0,00996 0,00996 0,844 

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

V tem poglavju so našteti in opisani dokumenti, ki jih morajo ponudniki predložiti naročniku kot 

dokaz usposobljenosti in sposobnosti ter dokumentov, ki jih morajo ponudniki predložiti za 

ugotavljanje doseganja meril.  

 

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena v celoti, 

natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo 

biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudbene dokumente lahko 

namesto zakonitega zastopnika ponudnika podpiše tudi pooblaščena oseba, ki jo zakoniti zastopnik 

ponudnika pooblasti, pri čemer mora biti pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika priloženo 

ponudbi. 

 

Ponudba mora vsebovati vse izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter njihove priloge iz 

Razpisne dokumentacije. 

 

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo zapre v eno zunanjo ovojnico (kuverto) in na njo nalepi 

izpolnjen Razpisni obrazec 9_Ovojnica. 

 

Listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje. 

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za 

posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev 

originalnih listin ali vpogled v originalne listine, če podvomi v verodostojnost fotokopij. 

Če ponudnik kakšnega od polj v razpisnih obrazcih ne bo izpolnil, manjkajoči podatki pa se ne bodo 

nanašali na ceno ali tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, bo naročnik takšno 

pomanjkljivost štel za formalno nepopolnost ponudbe in bo ponudnika skladno z 78. členom ZJN-2 

pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu oziroma bo napako sam odpravil, če bo šlo za nebistveno 

formalno pomanjkljivost.  

Delne ponudbe in ponudbe v variantah niso dopustne. Ponudnik mora izdelati ponudbo v 

slovenskem jeziku in mora ostati veljavna še 120 dni po skrajnem roku za predložitev. 

Ponudba, ki bo tako nepregledna, da iz nje ne bo mogoče razločiti pod katero točko oziroma prilogo 

spadajo posamezne listine, bo izločena iz postopka ocenjevanja. 

6.1. OBLIČNOST  PONUDBE 

Ponudba je lahko samostojna, skupna s partnerji ali s podizvajalci.  
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Dokazilo: Razpisni obrazec 1_Podatki o ponudniku 

6.1.1. Samostojna ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), 

ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila. 

6.1.2. Skupna ponudba s partnerji 

Ponudbo lahko predloži tudi ponudnik, ki nastopa s partnerji - skupna ponudba. V primeru skupne 

ponudbe naj glavni ponudnik - v Razpisni obrazec 1, Skupna ponudba s partnerji, navede vse 

sodelujoče partnerje v tej skupni pogodbi. Glavni ponudnik bo od izvajalca sprejemal obveznosti in 

navodila. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo izvajalcu neomejeno 

solidarno. V primeru, da bo v postopku javnega naročila »NMV_25/15/B « izbrana ponudba, ki jo 

predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni 

ponudbi) pred podpisom pogodbe izvajalcu izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali 

dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.  

 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila »NMV_25/15/B « bo moral (mora) vsebovati:  

 navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,    

matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),  

 pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,  

 neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do izvajalca,  

 področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,  

 način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,  

 določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,  

 reševanje sporov med partnerji v skupini,  

 druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini  

 rok veljavnosti pravnega akta.  

 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh 

partnerjev v skupini. 

 

6.1.3. Ponudba s podizvajalci 

Skladno z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z 

izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske 
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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; ter mora 

ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s 

predmetom javnega naročila. 

 

Skladno z ZJN-2 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcev pri nastopanju ponudnika s 

podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07) mora ponudnik, ki izvaja javno naročilo z 

enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem 

sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom 

javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s 

ponudnikom, v petih dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom  in podizvajalcem. V primeru, da 

naročnik do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med ponudnikom in njegovim 

podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega 

naročila pozval izbranega ponudnika.  

 

Ponudnik mora pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem ter mora v 

ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem. Soglasja 

bodo sestavni del in priloga pogodbe. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na 

podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčeve terjatve do ponudnika 

neposredno podizvajalcu. 

 

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim 

podizvajalcem v petih (5) dneh po spremembi naročniku predložiti: 

 

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti 

prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in  

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob 

izpolnjevanju razpisanih pogojev. 

Ponudnik, ki sodeluje s podizvajalci, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega 

naročila. 

Dokazilo: Razpisni obrazec 7_ Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem 

6.2. IZJAVA O SPREJEMANJU VSEH POGOJEV RAZPISNE 

DOKUMENTACIJE  
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Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije mora biti žigosana in podpisana s strani 

odgovorne osebe ponudnika ter mora vsebovati izjavo ponudnika: 

 

 da je veljavnost  ponudbe še 120 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb, 

 da se strinja z vzorcem pogodbe,  

 da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, 

da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi 

odgovori na vprašanja, 

 da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji, 

 da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo, 

 da je v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične zmogljivosti potrebne za izvedbo 

predmetnega javnega naročila, 

 da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik 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: Razpisni obrazec 8_Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije 

 

6.3. PONUDBENI PREDRAČUN  

Ponudnik predloži ponudbeni predračun na obrazcu iz razpisne dokumentacije - Razpisni obrazec 

6_Ponudbeni predračun. 

V cenah, ki so podane na Ponudbenem predračunu (ustrezni Razpisni obrazec 6 iz Razpisne 

dokumentacije), so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in vsi drugi morebitni stroški), vsi 

popusti in rabati ter vsi davki, prispevki in tudi vse morebitne dajatve.  

 

Ponudbeni predračun se izpolni glede na zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. 

Ponudnik vpiše vse zahtevane podatke ter Razpisni obrazec (povsod, kjer je to označeno) podpiše 

in žigosa. 

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 

ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2. 

 

Dokazilo: Razpisni obrazec 6_Ponudbeni predračun 
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7. POGODBA 

Sestavni del razpisne dokumentacije je Vzorec pogodbe. Končna verzija pogodbe bo usklajena z 

izbranim ponudnikom. Določila končne verzije ne smejo bistveno odstopati od vzorca. Izbrani 

ponudnik mora v roku osem (8) dni od prejema pogodbe s strani naročnika podpisati pogodbo ter 

najkasneje v nadaljnjih osmih (8) delovnih dneh dostaviti zahtevana finančna zavarovanja, sicer se 

šteje, da je odstopil od ponudbe oziroma da pogodba ni sklenjena. Naročnik bo v tem primeru 

unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na razloge za odstop od ponudbe.  

 

8. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 80. člena ZJN-2 po sprejemu odločitve o oddaji naročila 

do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebuje več ali pa 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 z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru 

bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, 

ki so predložili ponudbo ter svoj nadzorni organ. 

9. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o svoji odločitvi o oddaji naročila na način in v rokih, ki jih predpisuje 

ZJN-2. 

 

 

 

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 


