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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Podatki o naročniku

NAZIV: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN
(v nadaljevanju ZAVOD KŠM TOLMIN),

NASLOV: Dijaška 12 c, 5220 TOLMIN, 

ZASTOPNIK: Branko Velišček - direktor 

DAVČNA ŠTEVILKA: SI14541556

MATIČNA ŠTEVILKA: 1197339000

PODRAČUN: SI56 0132 8603 0723 204

TEL. ŠT.: 05 381 16 83, 041 695 675

Kontaktna oseba naročnika, odgovorna za izvedbo javnega naročila je Branko 
Velišček, tel.: 041 695 675, e-naslov: direktor@ksm.si
.

2. Splošni podatki o naročilu

Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti

Predmet naročila: Blago

Naslov naročila: Nakup kombija za prevoz oseb (8+1)

Sklopi: Naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se lahko oddajo 
samo za celotno javno naročilo

Varianta ponudbe: Niso dopustne in se ne bodo upoštevale

Rok veljavnosti ponudbe: Do vključno 3 mesece šteto od roka za oddajo ponudb

Ocenjena vrednost: 28.000,00 EUR z vključenim DDV

Objava: Portal javnih naročil (skladno z 22. členom ZJN-3)

3. Povabilo za izdelavo ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.  91/15, v
nadaljevanju  ZJN-3)  naročnik  vabi  ponudnike,  da  v  skladu  z  zahtevami  iz  te
dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila (v nadaljevanju JN) . 

Ponudnik  je  lahko  vsak  gospodarski  subjekt,  registriran  za  dejavnost,  ki  je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter
je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje.



4. Predložitev ponudbe

Ponudniki  morajo  oddati  svoje  ponudbe v  zaprtih  ovojnicah,  ki  morajo  biti  na
naslovni  strani  opremljene  z  izpolnjenim OBR-6 Naslovna  stran  prijave  ali  pa
mora biti  naslovna stran izpisana z vsemi podatki  iz  navedenega obrazca,  še
zlasti mora biti na ovojnici vidno poudarjena oznaka 

»NE ODPIRAJ – PONUDBA - NAKUP KOMBIJA«

V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne odgovarja za njeno izgubo
ali  predčasno  odpiranje.  Nepravilno  označene  ponudbe  bo  naročnik  izločil  iz
postopka.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov:

ZAVOD KŠM TOLMIN, Dijaška ulica 12 c, 5220 TOLMIN  

najpozneje do 02. 03. 2018 do 12.00 ure.

Ponudniki  lahko  oddajo  ponudbe  osebno  ali  priporočeno  po  pošti  na  zgornji
naslov. Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na
navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Ponudbe ni mogoče oddati
v elektronski obliki.

V  postopek  bodo  uvrščene  vse  pravočasno  prispele  in  pravilno  označene
ponudbe.  Prepozno  predložene  ponudbe  bo  naročnik  po  končanem postopku
odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudniku, z navedbo, da je bila prepozna.

5. Odpiranje ponudb

Odpiranje  ponudb  bo  javno  in  bo  potekalo  dne  02.03.2018  ob  13.00  uri  na
naslovu naročnika, ne glede na to, ali bodo pooblaščeni predstavniki ponudnikov
navzoči ali ne.

Predstavnik ponudnika, ki se udeleži javnega odpiranja ponudb, se mora izkazati
s  pisnim  pooblastilom,  podpisanim  s  strani  zakonitega  zastopnika  ponudnika.
Pisno pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja udeleži zakoniti zastopnik
ponudnika sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom. 

Celotna razpisna dokumentacija z obrazci za prijavo je na voljo na spletni strani
naročnika www.ksm.si

S spoštovanjem
Branko Velišček - direktor
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II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. Predpisi, uporabljeni za izvedbo javnega naročila

Postopek  oddaje  JN  poteka  v  skladu  z  določili  Zakona  o  javnem  naročanju
(Uradni list RS, št.91/15 - v nadaljevanju ZJN-3) in zakonskih ali podzakonskih
aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša JN oz. predmet JN.

2. Vrsta postopka

Na podlagi 47. člena ZJN -3, naročnik razpisuje javni razpis po postopku oddaje
JN male vrednosti.

3. Jezik ponudbe

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki bi bili  morda v tujem jeziku, morajo biti  priloženi tudi
overjeni prevodi. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez
uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

4. Vsebina ponudbe in rok veljavnosti ponudbe 

Ponudba bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva,
pravilna in primerna. Da bo ponudba popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti
vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. 

Priporočeno je, da so priloge priložene v naslednjem vrstnem redu:

4.1. Podatki o ponudniku (OBR- 1)
4.2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 
4.3. Izjava o sposobnosti ponudnika in sprejemanju pogojev razpisa (OBR-3) 
4.4. Spisek referenc ponudnika v zadnjih 2 (dveh) letih (OBR-4)
4.5. Vzorec pogodbe (OBR-5)

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne
dokumentacije. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s
strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe. 

Če  je  iz  tehničnih  razlogov  posamezen  obrazec  izdelan  oziroma  izpolnjen
drugače  (npr.  s  pomočjo  računalnika),  mora  besedilo  v  obrazcu  ustrezati
zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo
obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. 

V  primeru,  da  se  ponudnik  pri  vpisu  podatkov  v  ponudbo  zmoti  in  vnese
popravek, mora biti ob popravku podpis osebe, ki je podpisnik ponudbe in žig.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno
nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval
na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe,
bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.



Naročnik  posebej  opozarja  ponudnike,  da v  skladu z  ZJN-3 ne sme dopustiti
ponudniku, da bi spreminjal: 
 svojo ceno na enoto, vrednost postavke, skupno vrednost ponudbe,
 podatke iz ponudbe, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta JN,
 tiste elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, prejete v postopku JN. 

Opcija ponudbe mora biti najmanj 3 mesece od dneva odpiranja ponudb in se na
pisno zahtevo naročnika podaljša brez dodatnih zahtev. Variantne ponudbe niso
dopuščene

5. Razpisna dokumentacija in dodatna pojasnila

Razpisna dokumentacija je do izteka roka za oddajo ponudb brezplačno na voljo
na spletni strani naročnika www.ksm.si. 
Dodatna  pojasnila  dokumentacije  ponudnik  lahko  zahteva  v  pisni  obliki  preko
Portala  JN,  na  za  to  določenem  mestu  pri  predmetnem  JN.  Ponudnik  lahko
zahteva  dodatna  pojasnila  v  zvezi  z  dokumentacijo  do  roka,  ki  ga  je  določil
naročnik v objavi obvestila o naročilu, ki je bil objavljen na Portalu JN. Naročnik
bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu JN do tri dni pred
rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo
posredovana pravočasno. Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku JN
postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča. 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil
na Portalu JN. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik
podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi
z oddajo JN bistveno spremenjena. Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije
so za ponudnike obvezujoče.
Ponudniki  morajo  morebitna  vprašanja  in  zahteve  za  pojasnila  razpisne
dokumentacije  zastavljati  v  slovenskem  jeziku.  Na  vprašanja,  ki  ne  bodo
zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. 

6. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudnik lahko do zaključka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali
dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: 
»NE  ODPIRAJ  –  PONUDBA  –  NAKUP  KOMBIJA«,  z  obvezno  oznako
»dopolnitev  /  umik  /sprememba«,  glede  na  to  ali  gre  za  dopolnitev,  umik  ali
spremembo že oddane ponudbe.

7. Merila za izbor izvajalca

Skladno z določili  ZJN-3 bo naročnik vse pravočasno prispele ponudbe najprej
razvrstil glede na merila, v nadaljevanju postopka pa bo preveril, ali je ponudba, ki
je bila ocenjena kot najugodnejša, tudi popolna v skladu z zahtevami in pogoji iz
te razpisne dokumentacije. Naročnik bo med ponudbami izbral ponudbo z najnižjo
ponudbeno ceno. 

V primeru, da več ponudnikov predloži ponudbo z enako ceno, bo izbrana prej
predložena ponudba.
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8. Finančni elementi ponudbe in pogodbe

Ponudbena cena storitve mora biti izražena v EUR, brez in z vključenim davkom
na dodano vrednost in znesek popusta (OBR-2 – Ponudbeni predračun).
Ponudnik mora predložiti enotno ponudbeno ceno, ki vključuje vse storitve in vse
stroške  glede  na  opis  predmeta  javnega naročila  in  zahteve  naročnika,  ki  so
navedene  v  nadaljevanju  te  razpisne  dokumentacije  v  poglavju  Tehnične
specifikacije. 

Če bo ponudbena cena neobičajno nizka glede na predmet naročila in zahteve
naročnika, bo naročnik od ponudnika zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev te
vrednosti. V primeru, da ponudnik, ki bi ga naročnik pozval k podrobnejši pisni
obrazložitvi le-te ne bi posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo
takega ponudnika zavrnil.

9. Prekinitev postopka javnega naročila

POMEMBNO:  Na podlagi  določil  ZJN-3 si  naročnik  pridržuje  pravico,  da pred
potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali da v
katerikoli fazi postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe
in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

10. Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo v zakonsko opredeljenem roku odločil o oddaji predmetnega JN po
opravljeni  oceni  pravočasno  prispelih  ponudb  in  po  pregledu  popolnosti
najugodnejše  ponudbe.  O  odločitvi  bodo  ponudniki  obveščeni  z  obvestilom o
odločitvi o oddaji JN. 

V primeru, da izbrani ponudnik po pozivu ne podpiše pogodbe, naročnik lahko
sklene pogodbo z naslednjim ponudnikom, uvrščenim na drugo mesto oziroma,
če to ni mogoče, z morebitnim naslednje zaporedno uvrščenim ponudnikom.

11. Pravni pouk

Zahtevek  za  revizijo,  ki  se  nanaša  na  vsebino  objave  in/ali  razpisno
dokumentacijo,  se  lahko  vloži  najpozneje  pet  delovnih  dni  po  poteku  roka  za
predložitev ponudb na način in  po postopku kot to določa  Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja  (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-
D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) 

Takso v višini 2.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva
za  finance,  številka  SI56  0110  0100  0358  802,  odprt  pri  Banki  Slovenije,
Slovenska  35,  1505  Ljubljana,  SWIFT KODA:  BS LJ SI  2X;  sklic:  11  16110-
7111290-XXXXxxLL  (številka  objave  obvestila  o  javnem naročilu)  –  taksa  za
postopek revizije javnega naročanja. 

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Cankarjeva
cesta  18,  1000  Ljubljana,  in  sicer  neposredno  na  tem  naslovu,  po  pošti
priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahteva za
revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2880
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2040


TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - ZAHTEVE

 Vozilo mora biti novo (letnik izdelave 2017 ali 2018), tehnično brezhibno ter
opremljeno  z  obvezno  opremo,  kar  izbrani  ponudnik  dokaže  s  predloženo
izjavo o ustreznosti  in tehnični brezhibnosti  vozila (homologacijo) ob dobavi
naročniku, s prospekti ali na drug ustrezen način

 število sedežev -  v prvi vrsti 1 + 2, v drugi in tretji 3 sedeži 
 Zračni blazini za voznika in sovoznika
 Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
 Tritočkovni varnostni pasovi za vse potnike
 Elektronska blokada zagona motorja
 rezervno kolo normalnih dimenzij, dvigalka in pripadajoče orodje za primer 

predrtja pnevmatike.
 Električni pomik stekel spredaj
 Meglenke najmanj spredaj 
 Senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj z zvočnim opozorilom
 Avto radio AM/FM + ročka za upravljanje na volanu + USB priključek + 

naprava za prostoročno telefoniranje
 Zastekljena dvokrilna vrata zadaj z ogrevanim steklom 
 Bočni stekli v drugi in tretji vrsti
 Klima v voznikovi kabini in potniškem delu
 Skupna dolžina od 5300 mm do 5500 mm
 Ogrevani in električno pomični zunanji ogledali
 Skupna višina od 1950 do 2100 mm
 Moč motorja od 90 do 100 kW
 Motor: od 1900 do 2100 cm3
 Ponujeno vozilo ustreza najmanj emisijskemu standardu EURO 6
 6-stopenjski ročni menjalnik
 Obvezna oprema vozila: gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve 

pomoči, baterijska svetilka

 Izbrani ponudnik mora:
1. vozilo predati na naslovu naročnika najkasneje v 20 dneh od podpisa pogodbe
2. zagotoviti  splošni  garancijski  rok  najmanj  4  leta  ali  najmanj  150.000

prevoženih km, ki začne teči z dnem zapisniškega prevzema vozila,
3. zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli in servisiranje dobavljenega

vozila v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije in najmanj 5 let
po  preteku garancije v oddaljenost največ 40 km od sedeža naročnika,

4. nuditi  brezplačno  pomoč  na  cesti  za  dobavljena  vozila  v  času  splošnega
garancijskega roka vsa delavnik od 7:00 do 19:00 ure, 

5. v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je to daljše od 3 dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo istega razreda,
za celoten čas trajanja servisnih del, 

6. zagotoviti  zamenjavo  vozila  za  drugo  enako  vozilo  v  primeru,  da  sam  ali
njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne
zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo
in ga premesti v last naročnika. 

OBR-1
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PODATKI O PONUDNIKU

Naziv

Naslov - sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon 

E-mail

Transakcijski računi

Matična številka

ID številka za DDV

Davčni urad

Šteje se, da je bilo kakršnokoli  sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom
pravilno naslovljeno na  ponudnika, če je bilo poslano na katerega izmed vpisanih
kontaktnih podatkov. 

Datum: Žig: Podpis:

______________ _________________



OBR-2

Ponudbeni predračun št.__________

PONUDNIK 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

upoštevaje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za javno 
naročilo »Nakup kombija za prevoz oseb (8+1)« daje naslednjo ponudbo:

TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:     podatki iz Enotne evropske homologacije

Znamka
Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka
Komercialna oznaka
Vrsta goriva
Emisije CO2 v g/km
Emisijski razred
Moč motorja v kW
Prostornina v ccm
Skupna višina
Skupna dolžina
Število sedežev v prvi, drugi in tretji vrsti
Največja skupna dovoljena masa vozila

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA: v skladu s tehnično specifikacijo - označi  DA / NE
Zračni blazini za voznika in sovoznika
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Tritočkovni varnostni pasovi za vse potnike
Elektronska blokada zagona motorja
rezervno kolo normalnih dimenzij, dvigalka in pripadajoče orodje 
Električni pomik stekel spredaj
Meglenke najmanj spredaj 
Senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj z zvočnim opozorilom
Avto radio AM/FM + ročka za upravljanje na volanu + USB priključek +
naprava za prostoročno telefoniranje
Zastekljena dvokrilna vrata zadaj z ogrevanim steklom 
Bočni stekli v drugi in tretji vrsti
Klima v voznikovi kabini in potniškem delu
Ogrevani in električno pomični zunanji ogledali
6-stopenjski ročni menjalnik
Obvezna oprema vozila: gasilni aparat, varnostni trikotnik, 
komplet prve pomoči, baterijska svetilka
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DRUGO (navedi):

ROK DOBAVE: 
Rok dobave je najkasneje 20 dni od podpisa pogodbe

GARANCIJA:
najmanj 48  mesecev ali najmanj 150.000 prevoženih km od dneva prevzema vozila, 

PONUDBENA CENA:

CENA ZA VOZILO BREZ DDV : __________________________________

ZNESEK POPUSTA : __________________________________________

CENA ZA VOZILO S POPUSTOM IN Z DDV : _______________________

Opcija oz. veljavnost ponudbe:
(minimalno 3 mesece od odpiranja  ponudb).

Datum : Žig    Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________ ____________________________



OBR-3

PONUDNIK: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

podajam

IZJAVO
o sposobnosti ponudnika in o sprejemu pogojev iz razpisne

dokumentacije

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz te razpisne dokumentacije 
 smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ter da
izpolnjujemo pogoje za izvedbo javnega naročila,
 bomo  na  zahtevo  naročnika  predložili  vsa  potrebna  dokazila,  ki  izkazujejo
izpolnjevanje  zahtevanih  pogojev,  morebiti  potrebna  pooblastila  za  preveritev
izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je
mogoče  preveriti  izpolnjevanje  pogojev  oziroma  vse  potrebno  za  pregled  in
preveritev ponudb;
 so  podatki  in  dokumenti,  ki  so  podani  v  ponudbi,  resnični,  in  da  fotokopije
priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in
ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;
 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov
z negativnimi referencami ZJN-3, ;
 na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v
zvezi  s  plačili  prispevkov  za  socialno  varnost  ali  v  zvezi  s  plačili  davkov  v
vrednosti 50 eurov ali več;
 da naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni
na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

Datum : Žig    Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________    ____________________________

Opozorilo:  v kolikor  bo naročnik v postopku javnega naročanja ugotovil,  da je
ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, ga bo izločil iz
nadaljnjega postopka in obvestil pristojni direktorat Ministrstva za finance, ki vodi
evidenco o ponudnikih z negativnimi referencami.

11



OBR-4

SPISEK REFERENC PONUDNIKA V ZADNJIH 3 (treh) LETIH

Naročnik Predmet pogodbe
Vrednost del

brez DDV
(v EUR)

Leto izvedbe

Ponudnik navede na tem obrazcu najmanj tri (3) reference za primerljivo naročilo
v zadnjih treh letih.

Naročnik javnega naročila lahko od zgoraj navedenih naročnikov zahteva pisno
potrdilo,  da  je  bilo  naročilo  izvedeno  pravočasno  in  kvalitetno  ter  v  skladu  s
pogodbo. 

Datum : Žig    Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________ ____________________________



OBR-5

VZOREC POGODBE

ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN, Dijaška ulica 12 
c, 5220 TOLMIN, ki ga zastopa direktor Branko Velišček, ID DDV SI 14541556, 
matična štev.: 11973389000, TRR pri UJP, št.:SI56 0132 8603 0723 204
(v nadaljevanju: naročnik)

in

prodajalec:
.................................................................................................................................,

ki ga zastopa ...........................................................................................................,

matična številka/EMŠO:..................................., ID za DDV: ...................................,

TR račun št.: .........................................................................................................,

odprt pri ...............................................................................................................,

skleneta

Pogodbo št. NMV -1/2018
O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Nakup kombija za prevoz oseb (8+1)

PREDMET IN OBSEG POGODBE 

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na podlagi izvedenega javnega
naročila za nakup kombija za prevoz oseb 8+1, kot najugodnejši ponudnik izbran
prodajalec,  zato  sklepata  to  pogodbo,  s  katero  se  dogovorita  o  splošnih  in
posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. 

Sestavni  del  te  pogodbe  so  pogoji  navedeni  v  razpisni  dokumentaciji,  ki  se
nanaša na navedeni javni razpis.

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, prodajalec pa sprejema dobavo sledečega vozila:

Znamka, model/tip: ___________________ po ceni _____________ EUR z DDV.

Prodajalec  se zavezuje,  da bo vozilo  dobavil  v  roku in  v  skladu z  zahtevami
razpisne  dokumentacije  št.  ___________ z  dne ____________ in  po ponudbi
prodajalca št. ________ z dne __________, ki je sestavni del te pogodbe.
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3. člen

Vrednost vozila, dobavljenega po tej pogodbi znaša:

Vrednost brez DDV : _________________EUR

- Popust ______ % =  _________________EUR

Vrednost z upoštevanjem popusta: _________________EUR 

+ DDV 22 % _____________________EUR

PONUDBENA CENA z DDV: _____________________EUR

(z besedo:
___________________________________________________evrov ___/100)

Pogodbena cena je za čas trajanja pogodbe fiksna in nespremenljiva.

V ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

4. člen

Pogodbeno ceno bo naročnik plačal na osnovi potrjenega računa in podpisanega
prevzemnega zapisnika za dobavljeno vozilo.

Naročnik  bo  plačilo  izvršil  30.  dan  od uradnega prejema računa,  ki  ga potrdi
skrbnik pogodbe na transakcijski račun izvajalca, št.: 

_____________________________, odprt pri ___________________________

Izvajalec  naročniku  izstavi  e-račun  v  skladu  z  zakonom  in  podzakonskimi
predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

5. člen

Prodajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno
po pravilih stroke,  v skladu z veljavnimi  predpisi  (zakoni,  pravilniki,  standardi),
tehničnimi  navodili  in  priporočili  ter  normativi.  Prodajalec  bo  po  pogodbi
dogovorjeno dobavo izvedel z usposobljenimi kadri.

Prodajalec naročniku jamči da:
- dobavljeno vozilo nima stvarnih in pravnih napak,
- vozilo ustreza vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme, ki
je opredeljena v razpisni dokumentaciji in ponudbi.



6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo vozilo naročniku dobavil najkasneje v 20 dneh po
podpisu  pogodbe.  Prodajalec  mora  naročnika  o  nameravani  dobavi  obvestiti
preko telefona, e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred nameravano dobavo.

Prevzem  se  opravi  s  prevzemnim  zapisnikom,  ki  ga  na  podlagi  pravilno
izročenega  vozila  in  opreme  ter  spremljajočih  listin  podpišeta  predstavnik
prodajalca in predstavnik naročnika. 

Prodajalec mora hkrati z vozilom in opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi
naslednjo spremno dokumentacijo:

 pravilno izpolnjeno dobavnico;
 podpisane in potrjene garancijske liste;
 tehnično dokumentacijo, homologacijo in/ali navodila za uporabo.

Vozilo, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v ponudbeni
dokumentaciji,  ali  ni  skladno  z  določili  te  pogodbe  in  s  specifikacijami,  bo
zavrnjeno,  zaradi  česar  bo  prodajalec  prišel  v  zamudo.  Enako  velja,  če  bo
neskladnost  ugotovljena  za  katerikoli  dokument,  ki  bi  moral  biti  ob  dobavi
priložen.

V primeru  zamude pri  dobavi,  ki  ni  posledica  višje  sile  ali  razlogov na  strani
naročnika, je prodajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1% od
pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% pogodbene
vrednosti. 

V  primeru,  da  ima  naročnik  zaradi  zamude  prodajalca  stroške  in  škodo,  ki
presega pogodbeno kazen, je prodajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati
tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik
obračunal po prevzemu vozila oziroma do popolne odškodnine.

Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu, ki jih ugotovi naročnik pri
prevzemu, mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik.
Naročnik  si  pridržuje  pravico  v  utemeljenih  razlogih  zaradi  napak  vozila  ali
opreme v celoti zavrniti prevzem.

7. člen

Garancijski rok velja za celotno vozilo in vso zahtevano opremo. Garancijski rok
začne  teči  z  dnem pisnega  prevzema  vozila.  Če  je  bil  kakšen  del  vozila  ali
oprema  v  garancijskem  roku  zamenjan  ali  bistveno  popravljen,  začne  teči
garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list.

Prodajalec mora: 
 vozilo predati na naslovu naročnika najkasneje v 20 dneh od podpisa pogodbe
 zagotoviti  splošni  garancijski  rok  najmanj  4  leta  ali  najmanj  150.000

prevoženih km, ki začne teči z dnem zapisniškega prevzema vozila,
 zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli in servisiranje dobavljenega

vozila v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži v času garancije in najmanj 5 let
po  preteku garancije v oddaljenost največ 40 km od sedeža naročnika,
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 nuditi  brezplačno  pomoč  na  cesti  za  dobavljena  vozila  v  času  splošnega
garancijskega roka vsa delavnik od 7:00 do 19:00 ure, 

 v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je to daljše od 3 dni, zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo istega razreda,
za celoten čas trajanja servisnih del, 

 zagotoviti  zamenjavo  vozila  za  drugo  enako  vozilo  v  primeru,  da  sam  ali
njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne
zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo
in ga premesti v last naročnika. 

Prodajalec  je  dolžan na  svoje  stroške  odpraviti  vse  pomanjkljivosti,  za  katere
jamči  in  ki  se  pokažejo  med  garancijskim  rokom.  Za  vsako  odpravo
pomanjkljivosti daljšo od 5 dni se ustrezno podaljša garancijski rok.

8. člen

Pooblaščena predstavnika sta:

 za naročnika: 
Branko Velišček, direktor, , tel. št.: 041 695 675, e-mail: direktor@ksm.si

 za prodajalca: ________________, tel. št.: ___________ e-mail:____________.

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 
 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. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve  o domnevnem obstoju  dejanskega stanja  iz
prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev
ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s
predpisi Republike Slovenije.

10. člen

Višja  sila  se  kot  razlog  za  kršitev  določil  te  pogodbe  upošteva  le,  če  je
neposredno prizadeta stranka o tem pisno obvestila drugo pogodbeno stranko in
to  najkasneje  v roku treh (3)  dni  po nastanku višje  sile,  z  navedbo vzroka in
priloženimi dokazi o nastopu višje sile. 



11. člen

Spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v 
nasprotnem primeru pa jih bo reševalo za to pristojno sodišče.

12. člen

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka po dva (2) izvoda in stopi v veljavo z dnem podpisa obeh 
pogodbenih strank.

Št.:_____________________ Št.: NMV 1/2018

Velenje, dne ______________ Tolmin, dne ______________ 

Prodajalec: Naročnik:

__________________________ ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN
MLADINO OBČINE TOLMIN

___________________________  direktor: Branko Velišček
Pooblaščeni zastopnik
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OBR-6

NASLOVNI OBRAZEC

(izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

Pošiljatelj:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Označi:

Ponudba
Dopolnitev
Umik

Prejemnik:

ZAVOD KŠM TOLMIN
Dijaška ulica 12 c

5220 TOLMIN

NE ODPIRAJ - PONUDBA – NAKUP KOMBIJA

(izpolni naročnik)
Datum in ura prispetja ponudbe: _____________________

Zaporedna številka ponudbe: _____________________

Podpis prevzemnika ponudbe: _____________________



19


