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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU (OBR-1) 

 

Naročnik: 
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., 
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

Naslov javnega naročila velike vrednosti 

 

PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 

Predmet javnega naročila: 

BLAGO PO SKLOPIH 

SKLOP 1: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

SKLOP 2: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

SKLOP 3: TOVORNO VOZILO 4x4 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

SKLOP 4: TOVORNO VOZILO 4X4 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI 

SKLOP 5: TOVORNO VOZILO 6X6 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 

 
Vrsta postopka: 

ODPRTI POSTOPEK 
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NAVODILA ZA IZDELAVO E-PONUDBE (OBR-2) 

Javno naročilo za izbiro ponudnika se bo izvajalo na podlagi vseh veljavnih zakonskih in 
podzakonskih predpisov zadevnega področja. 
 
1 Pojasnila in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 
Ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo o javnem naročilu preko spletne strani 
(http://www.elektro-celje.si/si/razpisi). 
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe 
poteka izključno preko „Portala javnih naročil” (www.enarocanje.si). 
 
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanje vezano na dokumentacijo oziroma kakršnokoli 
drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na »Portalu javnih 
naročil« zastavljeno najkasneje do vključno 19.03.2020 do 10:00 ure. 
 
Vsa pojasnila oz. odgovori, vezani na dokumentacijo, bodo posredovani preko „Portala javnih 
naročil” najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila 
zahteva oz. vprašanje posredovano pravočasno. Na prepozne zahteve za pojasnila oziroma 
druga vprašanja v zvezi z naročilom, naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Vsak odgovor na vprašanje postane sestavni del dokumentacije. 
 
1.1 Dopolnitev in spremembe dokumentacije 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti in dopolniti dokumentacijo na lastno pobudo ali pa 
kot odgovor na zahteve in pojasnila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb 
spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na »Portalu javnih naročil« 
(www.enarocanje.si) in na spletni strani (http://www.elektro-celje.si/si/razpisi). 
 
Vsaka sprememba dokumentacije postane sestavni del dokumentacije. 
 
V primeru, ko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, se pravice in obveznosti ponudnikov 
in naročnika vežejo na nove roke, ki so posledica te določitve. 
 
2 Sodelovanje 
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba. 
 
2.1 Tuji ponudniki oz. podizvajalci 
Ponudniki in so-ponudniki ter podizvajalci s sedežem v tujini morajo izpolnjevati enake pogoje 
kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. 

 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo na naročnikov poziv predložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 4. alineje točke 13.1 teh navodil, razen če lahko 
naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke 
podatkov v katerikoli državi članici. Dokazila o izpolnjevanju preostalih pogojev iz točke 13.1, 
13.2 in točke 13.3 teh navodil, pa predloži tuji ponudnik na način opredeljen v naslednjem 
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odstavku, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno 
dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici.  
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja ostalih zahtevanih dokazil iz točk 13.1, 
13.2 in 13.3 teh navodil, sme ponudnik namesto dokazil, podati izjavo dano pred pristojnim 
sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo 
matične države ponudnika ali države v katerem ima ponudnik svoj sedež. 
 
2.2 Podizvajalci 
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primerih, ko se javno naročilo 
storitve ali gradnje izvaja s sodelovanjem podizvajalcev, mora ponudnik za vsakega 
podizvajalca posebej z vsemi zahtevanimi podatki izpolniti obrazec (OBR-10) – Podatki o 
podizvajalcu. 
 
Vsi obrazci (OBR-10) - Podatki o podizvajalcu, ki jih morajo podpisati tako ponudniki oz. glavni 
izvajalci kot podizvajalci, (p)ostanejo priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila. 
 
Ponudnik je neomejeno odgovoren za celotni obseg naročila in prevzema v svojem imenu vse 
obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce. 
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za nominirane podizvajalce. 
 
2.3 Skupna ponudba 
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne 
ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi 
naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis ponudbe in pogodbe, 
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da je v celoti 

seznanjen s temi Navodili ponudnikom za izdelavo e-ponudbe, s pogoji in z merili za 
dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša, 

- izjava, vseh soponudnikov, da se strinjajo, da se računi za opravljene storitve izstavijo zgolj 
s strani nosilca posla, 

- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi ,da so 
seznanjeni s pogoji plačila opredeljenimi v tej dokumentaciji in naročniku odgovarjajo 
neomejeno solidarno, 

- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da soglašajo, 
da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla. 

 
Kadar skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) predloži skupno ponudbo, mora vsak 
izmed posameznih članov konzorcija samostojno izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna 
sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in 
finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil. 
Tehnične in referenčne pogoje pa lahko skupina gospodarskih subjektov izpolni skupaj. 
 
Finančna zavarovanja sme predložiti le eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi.  
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V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi 
v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja, 
se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to 
dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja. 
 
2.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in 
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih 
subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora 
naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo 
zagotovil teh subjektov v ta namen. Kot dokazilo o tem lahko na primer šteje pisni dogovor 
med temi subjekti, ki se sklene v ta namen. Subjekti katerih zmogljivosti namerava uporabiti 
ponudnik, morajo izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), 
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v 
točki 13. teh navodil, z izjemo glede pogojev o finančnih zavarovanjih, ki jih mora predložiti le 
eden izmed ponudnikov. 
 
3 Jezik 
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi 
ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega 
komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški 
jezik. Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski 
jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni 
dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta. 
 
4 Dopustnost ponudbe 
Ponudba se lahko predloži za en sklop ali več sklopov oz. za vse sklope, vendar mora biti 
predložena na način, da se lahko ocenjuje po sklopih. 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi ustrezno označiti ali se njegova ponudba nanaša na vse sklope 
ali le na posamezne sklope. Označitev opravi z izpolnitvijo obrazca OBR-6a, tako da vpiše 
ponudbene podatke za en ali več sklopov. 
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti: 
1. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za ponudnika oz. soponudnika; 
2. ponudbo (obrazec OBR-6a); 
3. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b) za vsak ponujeni sklop, ki se v informacijskem 

sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v obliki ».pdf«, 
ter poleg tega dodatno še nespremenjeno (zgolj izpolnjeno z zahtevanimi podatki) 
datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi 
dokumenti«; 

4. vzorec pogodbe (obrazec OBR-5); 
5. soglasja za pridobitev osebnih podatkov (obrazec OBR-9a, OBR-9b, OBR-9c); 
6. podatke o podizvajalcih (obrazec OBR-10), v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 

storitve ali gradnje nastopal s podizvajalci; 
7. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za podizvajalca pri izvedbi naročila storitve ali gradnje; 
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8. akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno 
ponudbo; glej točko 2.3 teh navodil; 

9. dokazilo iz točke 2.4 teh navodil, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov; 
10. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za subjekt katerega zmogljivosti bodo uporabljene; 
11. specifikacija tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz 

obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, na katerih mora biti jasno 
označeno na kateri sklop se nanašajo; 

 
Variantne oziroma opcijske ponudbe bo naročnik izključil. 
Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene. 
V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, 
katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, sicer bo takšen ponudnik izključen iz 
nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Prospektni material in katalogi so lahko 
predloženi v slovenskem ali angleškem jezikuNaročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost 
vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval ponudbo pa 
bo izključil. 
 
Ponudba je dopustna v kolikor: 

- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, 
- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, 
- 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, 
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko, 
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 
Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. 
 
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 
javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 
podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

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

 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi 
podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza 
originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
5 Izpolnitev dokumentacije oziroma celotne ponudbe 
Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. 
Vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe ni dovoljeno spreminjati.  
 
V kolikor so listine v ponudbeni dokumentaciji predložene v eni datoteki, z izjemo ESPD 
obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna, je zaželeno, da so oštevilčene z 
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zaporednimi številkami in zložene po vrstnem redu, skladno z določili točke 4. te 
dokumentacije. 
 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi 
za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, 
ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski 
subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj 
razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Naročnikov ESPD obrazec v (XML obliki) je elektronsko dostopen skupaj z ostalo 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik/soponudnik/podizvajalec ga 
najprej shrani na svoj lokalni disk. Na Portalu javnih naročil, pod zavihek ESPD 
(http://www.enarocanje.si/_ESPD/), kot »gospodarski subjekt« uvozi naročnikov ESPD 
obrazec za predmetno javno naročilo, izpolni vse obvezne podatke, ki jih je zahteval naročnik 
in na koncu ESPD obrazec ali iztiska, ga ročno podpiše in v kolikor posluje z žigom tudi žigosa 
ali pa elektronsko podpiše in ga priloži v obliki ».xml«. 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki 
ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji 
uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima 
enako veljavnost kot podpisan. 
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v 
pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 
 
V kolikor v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Drugi dokumenti« 
niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi 
žigosati, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna. Z elektronskim 
podpisom oz. parafo na vsaki stran vzorca pogodbe oz. okvirnega sporazuma (OBR-5) 
ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino. 
 
V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora 
ponudnik oddani ponudbi priložiti, sklep o poslovni skrivnosti, in vse posamezne liste teh 
dokumentov označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO 
ZAUPNO«. V kolikor vsi posamezni listi oz. dokumenti iz ponudbe, ki predstavljajo poslovno 
skrivnost ponudnika, ne bodo vnaprej izrecno in jasno označeni kot poslovna skrivnost, 
ponudnik sam odgovarja za nastale posledice, ker ni ustrezno označil poslovne skrivnosti v 
ponudbeni dokumentaciji. 
 
V kolikor je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora ponudnik zaupni 
del podčrtati z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa označiti z zapisom »POSLOVNA 
SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«. 
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Poslovna skrivnost niso podatki, ki so javni že po samem zakonu (2. odst. 35. člena Zakona o 
javnem naročanju). 
 
6 Listine v ponudbi 
Vsi dokumenti morajo odražati pravno relevantno stanje. Naročnik lahko naknadno zahteva 
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost predloženih dokumentov. Starost 
dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V 
tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno 
stanje na dan, določen za predložitev ponudb. 
 
7 Predložitev ponudbe 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno 
potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA 
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zade
vaId=16487 
 
8 Rok za predložitev ponudbe 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do: 

02.04.2020 do 8.30 ure CET (Central European Time). 
 
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s 
statusom »ODDANO«. 
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
9 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in 
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 
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10 Dopolnitve, popravki, pojasnitve 
Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne 
oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v 
ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne 
informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z 
načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, 
popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more 
preveriti sam. 
 
Naročnik bo morebitni poziv na dopolnitev ali spremembo oz. pojasnilo ponudbe posredoval 
ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene 
dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. 
 
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, 
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ga naročnik izključi.  
 
11 Navedba neresničnih podatkov 
V primeru, ko se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v 
postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino 
kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal 
predlog za uvedbo postopka o prekršku. 
 
12 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev 
Ponudniki nosijo sami, vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s 
stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi 
naročnik preizkusiti. Naročnik ponudnikom v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov v zvezi 
s pripravo ponudbe oziroma kakršnihkoli stroškov, ki bi ponudnikom lahko nastali zaradi 
sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila. 
 
13 Obvezni pogoji 
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko 
sodeluje v postopku. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s soponudnik-om/-i in/ali s 
podizvajalc-em/i mora slednji prav tako izpolnjevati pogoje iz točk 13.1. in 13.2. te 
dokumentacije.  
 
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni 
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik 
uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v 
zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
13.1 Osnovna sposobnost ponudnika, so-ponudnika oz. podizvajalca: 
 da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa tega ponudnika/soponudnika/podizvajalca, ali oseba, ki ima 
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila pravnomočno 
obsojena za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12-
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UPB in nasl.; KZ-1): 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. 
Dokazilo: ESPD obrazec. 

 da nima na dan oddaje ponudbe, neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih 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, v 
vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 
Dokazilo: ESPD obrazec. 

 da na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami. 
Dokazilo: ESPD obrazec. 

 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. 
Dokazilo: ESPD obrazec. 

13.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 da je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima 

gospodarski subjekt (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) svoj sedež. 
Dokazilo: ESPD obrazec. 

13.3 Ekonomski in finančni položaj: 
 da ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni imel na 

transakcijskem-ih računu-ih neporavnanih obveznosti. 
Dokazilo: ESPD obrazec. 
 



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

13

13.4 Ostali pogoji 
 da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema 

pravilno izstavljenega računa. 
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a). 

 da nudi splošni garancijski rok za vso ponujeno blago za vsak posamezni sklop vsaj 24 
(štiriindvajset) mesecev od prevzema blaga. 
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a). 
 

 da bo rok dobave za sklop 1, 2, 3 in 4 najkasneje 180 dni od podpisa pogodbe, ter za sklop 
5 za prikolico v mesecu decembru 2020 in za vozilo v mesecu januarju 2021. 
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a). 
 
 

14 Izključitev ponudb 
Naročnik bo izključil: 
 ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. teh navodil, 
 ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, njihove 

priloge ali izjave ali vzorec pogodbe, 
 ponudbo ponudnika, ki mu lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo 

kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta, 
 ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija, 
 neobičajno nizko ponudbo, 
 ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva. 

15 Ponudbena cena 
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti končno ponudbeno ceno, v evrih (EUR) 
brez davka na dodano vrednost, katera mora vsebovati vse stroške (prevoz, špedicija,….itn.) 
in popuste. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja izkazano posebej. Vse 
cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno. 
V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena 
fiksna. 
 
16 Merila 
16.1 Merila za SKLOP 1, SKLOP 2, in SKLOP 3 
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila: 

- ocena stroškov v življenjski dobi vozila (100 točk); 
 

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Najugodnejša ponudba je 
ponudba z najnižjo oceno stroškov v življenjski dobi (LCC). V kolikor izbor najugodnejšega 
ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo 
naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, 
oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. 
izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal 
ponudbo. 
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 Ocena stroškov v življenjski dobi 
Ponudba z najnižjo oceno LCC dobi maksimalno število točk: 100 točk. Ostale ponudbe 
prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju za njihovo ponudbo izračunane 
ocene stroškov v življenjski dobi vozila od najnižje ocene stroškov v življenjski dobi vozila, kar 
se izračuna po formuli: 
 

LCCmin  
Tx = -------------- x 100  

LCCp  
 
kjer pomeni: 

- Tx – število točk vrednotene ponudbe;  
- 100 – ponder določen po merilu;  
- LCCmin – ponudba z najnižjimi ocenjenimi stroški v življenjski dobi vozila v € z DDV;  
- LCCp – ponudnikova ocena stroškov v življenjski dobi vozila v € z DDV. 

 
 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila bomo upoštevali nabavno ceno vozila, 
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energenta v življenjski dobi vozila in zunanje 
okoljske stroške 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 bomo uporabili formulo:  
 
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.  
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Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila bomo uporabili vrednosti, ki jih v svoji 
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih bomo sami opredeli v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
 
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:  

- nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 
- vrsta energenta,  
- poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km, (za kombinirano vožnjo), 
- emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km, (za kombinirano vožnjo), 
- emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,  
- emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,  
- emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km. 

Za navedene vrednosti mora ponudniki ponudbi priložiti ustrezno dokazilo iz katerega bo 
razvidna navedena vrednost (npr. potrdilo o skladnosti oziroma homologacijska listina ali 
potrdilo oziroma dokumentacijo proizvajalca). 
Gornje vrednosti ponudnik navede v obrazcu Ponudbeni predračun (OBR-6b) svoje ponudbe.  
 
Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, so: 

Opis parametra Oznaka Vrednost 
kilometrina v življenjski dobi za osebno vozilo LCkm 200.000 km 
kilometrina v življenjski dobi za lahko tovorno vozilo LCkm 250.000 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 dodano 
vrednost 

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

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

 
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali 
dizelsko gorivo, bomo kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabili veljavno 
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer bomo upoštevali ceno brez davka na dodano 
vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri 

 
1 Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe 
tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ. 
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izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali 
dizelskega goriva, bomo kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabili 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, bo izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno energijo, pa bo 
izražena v EUR/kWh. Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi bo naročnik upošteval ceno 
najcenejšega energenta (CEmin) brez davka na dodano vrednost in veljavno na dan, ko poteče 
rok za oddajo ponudb. 
Za cene naftnih derivatov bo naročnik uporabil drobnoprodajne cene brez davka na dodano 
vrednost, ki so v veljavi na dan izteka roka za oddajo ponudb in so dostopne na: 
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/cene-naftnih-derivatov/ 
 
Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) bomo določili glede na vrsto 
energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v 
najcenejšem energentu bo izražena v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh. 
 
16.2 Merila za SKLOP 4 
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila: 

 ponudbena cena (97 točk); 
 nižje emisije hrupa (3 točke); 

 
Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša 
ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor 
najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne 
bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši 
garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši 
rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je 
prvi oddal ponudbo. 
 

 Ponudbena cena 
Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: 97 točk. Ostale ponudbe 
prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od 
ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli: 
 
 
         NPC 
Tx = ------------- x 97 
         PC 
 
kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe; 

97 – ponder določen po merilu; 
NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb; 
PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe. 

 
 Nižje emisije hrupa 

Ponudba z vozilom z emisijami hrupa, nižjimi od 81 dB/A, se točkuje z dodatnimi 3. točkami. 
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Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnični list vozila oziroma potrdilo o 
skladnosti, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali poročilo o preizkusu neodvisne 
akreditirane ustanove, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali ustrezno dokazilo iz 
katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. 
 
16.3 Merila za SKLOP 5 
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila: 

 ponudbena cena (100 točk); 
 

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša 
ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor 
najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne 
bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši 
garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši 
rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je 
prvi oddal ponudbo. 
 

 Ponudbena cena 
Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: 100 točk. Ostale ponudbe 
prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od 
ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli: 
 
 
         NPC 
Tx = ------------- x 100 
         PC 
 
kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe; 

100 – ponder določen po merilu; 
NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb; 
PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe. 

 
 
17 Finančna zavarovanja 
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva. 
 
Predložitev originalnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ni obvezna. 
 
Finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti v skladu 
z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP). 
 
17.1 Veljavnost 
Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti vsaj 30 
dni več od določenega obdobja veljavnosti pogodbe. 
 
Izdano mora biti v slovenskem jeziku. 
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Finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v 
garancijskem roku, mora biti po vsebini identično dokumentaciji priloženim vzorčnim 
obrazcem (OBR-7b in OBR-7c). 
 
18 Veljavnost ponudbe 
Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Izjemoma lahko naročnik 
zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti svojih ponudb. Tovrstno zahtevo sme ponudnik 
zavrniti. Vse zahteve naročnika in odgovori ponudnikov, v zvezi s podaljševanjem veljavnosti 
ponudbe, morajo biti posredovani elektronsko (npr. preko elektronske pošte). 

19 Odpiranje ponudb 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne: 
02.04.2020 s pričetkom ob 8.31 uri CET (Central European Time) na spletnem naslovu: 
https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, 
ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 
»Zapisnik o odpiranju ponudb«, s čimer je izpolnjena vročitev zapisnika o odpiranju ponudb 
vsem ponudnikom. 
 
20 Pregled in ocenitev ponudb 
Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika 
imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o 
javnem naročilu in veljavno zakonodajo. 
 
21 Sklenitev pogodbe 
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop, izbranim po merilih iz točke 
16. teh navodil, sklenil pogodbo o enkratni dobavi blaga, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5) 
iz te dokumentacije, za posamezni sklop. V primeru, da je en ponudnik najugodnejši za več 
sklopov lahko pridobi in naročniku izroči eno finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v zadostni višini za več pogodb skupaj. 
 
V roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe je ponudnik dolžan podpisati 
pogodbo, sicer bo naročnik štel, da ponudnik z naročnikom posla ne želi skleniti. 
Ponudnik mora v tem istem roku naročniku dostaviti ustrezno finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in izjavo v skladu s VI. 
odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V primeru, da se izbrani 
ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka, na poziv naročnika ne bo odzval ali bo s podpisom 
pogodbe neupravičeno zavlačeval ali ne bo predložil finančnega zavarovanja, za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV ali izjave v skladu s VI. 
odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik štel, da je 
ponudnik odstopil od svoje ponudbe. Poleg tega lahko naročnik zahteva povračilo vse 
morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. 
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22 Prepovedana ravnanja 
V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati kakršnih koli dejanj, ki bi v 
naprej določila izbiro določene ponudbe. 
V času izbire ponudbe do podpisa pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati kakršnih 
koli dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 
V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi 
lahko oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi lahko vplivali na 
nepristranskost Državne revizijske komisije. 

23 Pravno varstvo  
Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno z revizijo postopkov 
oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima 
ali je imela interes za dodelitev naročila in za verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila 
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo izpostavi kot kršitev 
postopka oddaje javnega naročila, v skladu z zakonskimi roki.  
Zahtevek se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje 
naročnika, razen kadar zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače. 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in sestavljen v skladu z določili ZPVPJN.  
Vlagatelj mora najkasneje na dan vložitve zahtevka plačati takso, v skladu z 71. členom ZPVPJN 
na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje 
proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (namesto L-jev 
se vpiše zadnji dve številki letnice javnega naročila, namesto X-ov se vpiše številka javnega 
naročila z ničlami od spredaj, tako da so izpolnjena vsa mesta). 
Vlagatelj po izteku roka za predložitev ponudb ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu 
morale biti znane pred iztekom tega roka, in zaradi katerih ni vložil zahtevka za revizijo že pred 
potekom tega roka, razen če dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred 
tem trenutkom. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d., 
Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje) na predpisan način. 
Zahtevek za revizijo se vroči pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s 
povratnico. 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli pred odpiranjem ponudb, postopek ustavi! 
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VZOREC POGODBE (OBR-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za javno naročilo 
 

PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: Vsako stran vzorca pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisana, mora ponudnik 

podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer potrjuje, da je seznanjen 
z njeno vsebino in se z njo strinja! 
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P R O D A J N A    P O G O D B A 
št. _______/________ 

 
ki jo skleneta 
 
 
KUPEC: ELEKTRO CELJE, d.d.,  

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje, 
ki ga zastopa predsednik uprave,  
mag. Boris Kupec 
(v nadaljevanju: kupec) 
 
TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817 

   Davčna številka: SI62166859 
   Matična številka: 5223067000 
 
in 
 
PRODAJALEC:  ________________________ 
   ________________________ 
   ki ga zastopa ___________ 
   ________________________ 
   (v nadaljevanju: prodajalec) 

 
TRR številka: SI56 _______________ 

   Davčna številka: SI_______________ 
   Matična številka: ________________ 
 
 
 
 
 

PREDMET POGODBE: 

PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
 

SKLOP »1 oz. 2 oz. …« – »NAZIV« 
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UGOTOVITVE 

1. člen 

Stranki ugotavljata, da je za predmetno naročilo bil izveden postopek oddaje javnega naročila 
na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 in nasl.), za nabavo blaga 
»PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil s 
št. ____________ dne _________, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji 
javnega naročila št. JN-1/2020-NVV z dne ___________, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo 
št. _____________ z dne __________, ki je sestavni del te pogodbe. 

PREDMET POGODBE 

2. člen 

Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje: 
 
Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in obseg količin 
dobave po priloženi specifikaciji. 
Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem 
času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem 
primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa 
omenjenega blaga pri drugem prodajalcu. 

POGODBENA VREDNOST 

3. člen 

Pogodbena cena skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. __________ z dne 
__________, ki je priloga te pogodbe, znaša: 
 
Skupna pogodbena cena brez DDV   _____________ EUR 
 
z besedo: _____________________________________ evrov ___/100 EUR. 
 
Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v ponudbenem 
predračunu. 
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.  
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP razloženo skladišče Selce Elektro 
Celje, d.d. (Popovičeva 1, 3000 Celje), Incoterms 2010. 
Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga. 
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ROK DOBAVE 
4. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil dobavo pogodbenega blaga v 
zahtevanem obsegu najkasneje v _______ dneh od podpisa pogodbe oz. v mesecu ______ leta 
_____. 

ROK PLAČILA 
5. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno 
izstavljenega računa po izvršeni dobavi blaga. 
V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 
Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan. 
Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice. 
V kolikor je kateri izstavljeni račun nepravilen ali sporen ga ima kupec pravico v celoti zavrniti 
oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitev dobropisa. 

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA 

6. člen 

Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje, d.d., 
DDP razloženo skladišče Selce Elektro Celje, d.d. (Popovičeva 1, 3000 Celje), Incoterms 2010. 
 
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice. 
Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z 
Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki 
so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.  
Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži 
oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do 
njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca. 
O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je napako opazil. 
Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija 
proizvajalca za konkretno blago. 

POGODBENE KAZNI 

7. člen 

Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno 
kazen v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni 
koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10% vrednosti posamezne 
dobave z DDV. 
 
Kupec ima pravico zaradi ravnanj prodajalca zahtevati odškodnino. Pogodbena kazen se ne 
všteva v znesek odškodnine. Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec 
s svojim ravnanjem povzročil škodo. 
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SKRBNIK POGODBE 

8. člen 

Za prodajalca: ______________, 
Za kupca: __________________. 

 
Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za 
realizacijo vseh določil pogodbe. 
 
Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti. 
 
Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3 
(treh) dni. 

POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA 

9. člen 

Prodajalec se obvezuje, da bo: 
 opravil dobavo(-e) strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, 

soglasji, standardi in veljavno zakonodajo, 
 izvršil dobavo(-e) v dogovorjenem roku, 
 hkrati z blagom dostavil kupcu vso potrebno spremno dokumentacijo (navodila za 

uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o 
skladnosti, ipd.), 

 sproti obveščal kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
izvršitev prevzetih obveznosti, 

 varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih 
informacij, če to kupec posebej zahteva, 

 dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo 
opremo, ki jo vsebuje ta pogodba. 

10. člen 

Kupec se obvezuje, da bo: 
 dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. 

informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, 
 sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena dobava 

blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo, 
 tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, 
 enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost 

prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije 
in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval. 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 

11. člen 
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Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero 
je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi. 

PODIZVAJALCI 

12. člen 

Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki 
o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe). 
 
Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene 
podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, 
izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od 
plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom 
javnega naročila. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST 

13. člen 

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se 
obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez 
predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali 
omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. 
Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti. 
 
V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti, se prodajalec zaveže plačati kupcu, ne glede 
na dejansko škodo, ki je nastala kupcu, pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih 
dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne 
odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine. 

FINANČNO ZAVAROVANJE 

14. člen 

Najkasneje ob podpisu pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti bodisi bančno garancijo ali garancijo zavarovalne 
družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b); bodisi na transakcijski račun kupca nakazati 
brezobrestni depozit. 
 
Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora prodajalec zagotoviti zavarovanje v višini 5 % 
pogodbene vrednosti z DDV (_____________ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku 
roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti. 
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Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne 
izpolni v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne 
odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 
Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim. 

GARANCIJA – REKLAMACIJE 
15. člen 

Garancijska doba za blago je ____ (____________) mesecev od prevzema blaga s strani kupca. 
Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega 
pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti 
odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec 
mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene 
napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno 
dogovoriti za primeren čas odprave napake. 
V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku, 
od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz. 
po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca. 
 
Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po 
prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v 
garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s 
strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb. 
Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku 
določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega 
blaga. 

VIŠJA SILA 

16. člen 

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri 
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih 
prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila. 
Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3 
(treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti 
verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile. 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

17. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna 
pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali 
na račun prodajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno 
nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 
ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo 
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omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali 
prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

RAZVEZA POGODBE 

18. člen 

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi 
o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev. 
Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter 
kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez 
odpovednega roka. 
 
Prodajalec pa je ob nastali škodi kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove 
izbrane ponudbe na javnem naročilu za celotno preostalo količino blaga, ki bi jo kupec še lahko 
naročil skladno z določili te pogodbe in sicer največ do višine pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 

19. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca 
ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen 
v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. 
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, 
se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

REŠEVANJE SPOROV 

20. člen 



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

28

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor 
to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za 
tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem 
vrstnem redu: 

 pogodba, 
  dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe, 
 obligacijski zakonik. 

V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna 
realizacija te pogodbe. 

KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Pogodba je pod odložnima pogojema veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. 
Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo 
in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.  
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme po 1 (en) 
izvod. Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega 
zakonika. 
Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki 
kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank. 
 
Priloge: 

 ponudba št. ____________ z dne ___________ s ponudbenim predračunom, 
 finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
 izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK), 
 podatki o podizvajalcu na obrazcu (OBR-10). 

 
 
______________, dne _________ Celje, dne _________  
 
Prodajalec: Kupec: 
 ELEKTRO CELJE, d.d. 
 predsednik uprave 
 mag. Boris Kupec  
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PONUDBA (OBR-6a) 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

poln naslov (firma in naslov firme) 
 
TRR: ____________________________________  e-pošta: __________________________ 

Davčna št.: ________________________________  Tel. št.: ___________________________ 

Matična št.: _______________________________  Fax. št.: ___________________________ 

Zakoniti zastopnik: ______________________ Kontak. oseba: _________________________ 

Podpisnik pogodbe: ___________________________________________________________ 

Skrbnik pogodbe: _____________________________________________________________ 

 
Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo: 
 
 

P O N U D B O    št. _____________ 
 
 

za predmet javnega naročila: 
 

PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
 

BLAGO PO SKLOPIH 
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SKLOP 1: 
 

OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa 

Rok dobave: ____________ (max. 180) dni od podpisa pogodbe 

Garancijska doba: _______________ (min. 24) mesecev od prevzema blaga 

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli 
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom. 
 
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 
 
Kraj in datum:  
       
         Podpis odgovorne osebe: 
 
         ____________________ 
 
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV; 

 
 

SKLOP 2: 
 

OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa 

Rok dobave: ____________ (max. 180) dni od podpisa pogodbe 

Garancijska doba: _______________ (min. 24) mesecev od prevzema blaga 

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli 
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom. 
 
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 
 
Kraj in datum:  
       
         Podpis odgovorne osebe: 
 
         ____________________ 
 
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV; 
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SKLOP 3: 
 

TOVORNO VOZILO 4x4 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa 

Rok dobave: ____________ (max. 180) dni od podpisa pogodbe 

Garancijska doba: _______________ (min. 24) mesecev od prevzema blaga 

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli 
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom. 
 
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 
 
Kraj in datum:  
       
         Podpis odgovorne osebe: 
 
         ____________________ 
 
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV; 

 
 

SKLOP 4: 
 

TOVORNO VOZILO 4X4 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa 

Rok dobave: ____________ (max. 180) dni od podpisa pogodbe 

Garancijska doba: _______________ (min. 24) mesecev od prevzema blaga 

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli 
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom. 
 
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 
 
Kraj in datum:  
       
         Podpis odgovorne osebe: 
 
         ____________________ 
 
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV; 
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SKLOP 5: 
 

TOVORNO VOZILO 6X6 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI 

 
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa 

Rok dobave: Prikolica v mesecu decembru 2020; Vozilo v mesecu januarju 2021 

Garancijska doba: _______________ (min. 24) mesecev od prevzema blaga 

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli 
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom. 
 
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 
 
Kraj in datum:  
       
         Podpis odgovorne osebe: 
 
         ____________________ 
 
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV; 
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PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6b) 

 
Ponudbeni predračun v elektronski obliki je priloga predmetne dokumentacije. 
 
Ponudnik mora v Excelovo preglednico (elektronski obrazec »Ponudbeni predračun«) za vsako 
posamezno postavko vnesti cene na enoto mere, na dve decimalni mesti natančno. 
 
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, če ponudnik v ponudbenem 
predračunu v stolpcu »Cena za EM brez DDV (€)« pri kateri postavki ne vnese cene, šteje 
naročnik to postavko za ceno 0,00 € oz., da se jo ponuja brezplačno. 
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GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7b) 
 
Garant:_____________________________________________________________________ 

Ponudnik: ___________________________________________________________________ 

Upravičenec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

Kraj in datum: _______________________________________________________________ 

Garancija št..................... 

V skladu s pogodbo ___________________________________________________________, 
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum) 

sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za ____________________________________, 
(predmet pogodbe) 

je ponudnik dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve): _______________  

___________________________________________________________________________  

v skupni vrednosti: ______________ EUR (z besedo: ______________), v roku ___________, 
                                                                                                                                (dni, mesecev) 
v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni, po prejemu 
upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je zatrjevano, da ponudnik svoje 
pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj 
citirani pogodbi, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska (5% 
pogodbene vrednosti z DDV), ki znaša ________________ EUR (z besedo: 
__________________________________________________________________________). 
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago 
(opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati: 
1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. garancijo št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico 
unovčiti celotno bančno garancijo. 

Ta garancija velja še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti oz. izpolnitve vseh obveznosti iz cit. 
Pogodbe, vendar pa najkasneje do vključno ___________. Po poteku navedenega roka 
garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija 
vrnjena. 

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno 
pristojno sodišče po sedežu upravičenca. 

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana 
pri MTZ pod št. 758. 

Garant 
(žig in podpis)  



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

35

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9a) 

1. Podatki o ponudniku/soponudniku: 
 
Naziv ponudnika: ……………………………………………………………………… 
Ulica: ………………………………………………………………………………….. 
Poštna številka in kraj: ………………………………………………………………… 
ID za DDV: ……………………………… Matična številka: ………………………... 
 
2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščencih za 
zastopanje ali odločanje ali nadzor2: 
 
2.1 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
2.2 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
2.3 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega 
naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona 
o javnem naročanju. 
 

2.1 ………………………………………….. 
 (podpis) 

2.2 ………………………………………….. 
(podpis) 

2.3 …………………………………………..    Kraj in datum: ……………………….. 
(podpis) 

 
  

 
2 V primeru, da ima ponudnik/soponudnik za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je 
potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah. 



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

36

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9b) 

1. Podatki o podizvajalcu: 
 
Naziv podizvajalca: ……………………………………………………………………… 
Ulica: ………………………………………………………………………………….. 
Poštna številka in kraj: ………………………………………………………………… 
ID za DDV: ……………………………… Matična številka: ………………………... 
 
2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščencih za 
zastopanje ali odločanje ali nadzor 3: 
 
2.1 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
2.2 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
2.3 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega 
naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona 
o javnem naročanju. 
 
2.1 ………………………………………….. 

(podpis) 

2.2 ………………………………………….. 
(podpis) 

2.3 …………………………………………..    Kraj in datum: ……………………….. 
(podpis) 

 
3 V primeru, da ima podizvajalec za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na 
kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah. 



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

37

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9c) 

1. Podatki o subjektu katerega zmogljivosti bodo uporabljene: 
 
Naziv subjekta: ……………………………………………………………………… 
Ulica: ………………………………………………………………………………….. 
Poštna številka in kraj: ………………………………………………………………… 
ID za DDV: ……………………………… Matična številka: ………………………... 
 
2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščencih za 
zastopanje ali odločanje ali nadzor 4: 
 
2.1 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
2.2 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
2.3 Ime in priimek: ………………………………………………………………… 
      Ulica: ………………………………………………………………………………. 

(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………. 
      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………… 
 
Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega 
naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona 
o javnem naročanju. 
 
2.1 ………………………………………….. 

(podpis) 

2.2 ………………………………………….. 
(podpis) 

2.3 …………………………………………..    Kraj in datum: ……………………….. 
(podpis) 

  

 
4 V primeru, da ima subjekt za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji 
tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah. 
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PODATKI O PODIZVAJALCU (OBR-10) 

Naročnik Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

Javno naročilo PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 

Ponudnik oz. glavni izvajalec 

Naziv in sedež  

Podizvajalec 

Naziv in sedež  

ID št. za DDV  

Matična številka  

Transakcijski račun  

Zakoniti zastopniki 
 

Deli javnega naročila ki jih 
bo izvajal podizvajalec  

 

Vrednost delov brez DDV  

Odstotek delov v izvajanju 
podizvajalca  

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej) 

- ne zahtevam neposrednih plačil naročnika; 

- zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravna 
oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun; 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblaščam naročnika, 
da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno 
potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo, 
neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le-ta zahteva neposredna 
plačila. 
 

Ponudnik oz. glavni izvajalec  Podizvajalec 

   

V/na________________, dne___________  V/na________________, dne___________ 

Ime in priimek: 
__________________________________ 
Podpis: 
__________________________________ 

 Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
__________________________________ 
Podpis: 
__________________________________ 
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SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV (OBR-11) 

SKLOP 1: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

TEHNIČNE ZAHTEVE: 
- prostornina motorja: min. 1300 ccm 
- motor: bencinski 
- menjalnik: avtomatski 
- moč motorja v KW: najmanj 100 
- medosna razdalja v mm: najmanj 2650 
- izpust CO2 max. 160g/km 
- prostornina prtljažnega prostora v lit.: najmanj 380 
- število sedežev: 5 
- število vrat: 5 
- oblika karoserije: kombi limuzina 
- ocena EURO NCAP crash testa: najmanj 5 zvezdic   
- barva: bela 
- oprema:  oblazinjenje v temni barvi v kombinaciji z imitacijo usnja, servo volan nastavljiv po 

višini in globini, varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini 
spredaj, 

- varnostni zavesi, ABS zavorni sistem, nadzor stabilnosti, nadzor zdrsa pogonskih koles 
protipožarni varnostni sistem, po višini nastavljiv voznikov sedež, ogrevanje zadnjega stekla z 
brisalcem, tretja zavorna luč, sistem za preprečevanje zagona motorja, daljinsko centralno 
zaklepanje, avtomatska dvopodročna klimatska naprava s protiprašnim filtrom, kroženje zraka 
v kabini, električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali- voznikovo asferično, električni 
pomik prednjih in zadnjih stekel, po višini nastavljiva tritočkovna varnostna pasova spredaj, 
zategovalniki varnostnih pasov spredaj, tritočkovni varnostni pasovi zadaj z zategovalniki, dva 
vzglavnika spredaj in trije zadaj- nastavljivi po višini, zatemnjena- tonirana stekla, meglenka 
zadaj, osrednji naslon za roke spredaj, predpražniki, avtoradio z vgrajenim zaslonom na dotik 
+  USB z RDS in 4 zvočniki, deljiva zadnja klop, pametna kartica ali pameten ključ, nastavljiva 
360° vzvratna kamera, sistem za nadzor mrtvega kota, sistem za prostoročno telefoniranje, 
rezervno kolo z dvigalko in ključem, navigacija ki pokriva celotno Evropo z internetno povezavo, 
LED prednji žarometi, platišča iz lahke kovine 16'', obvezna oprema vozila (trikotnik, garnitura 
žarnic, prva pomoč itd…). 
 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.  
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca 
oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve. 

 

Ponudnik, ki ga zastopa ___________________________________________________ pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz 
obrazca OBR-11. 
 
        Podpis odgovorne osebe: 
 
        ................................................ 

 
Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, 

mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.  
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SKLOP 2: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

TEHNIČNE ZAHTEVE: 
- Motor: Električni  
- Moč motorja v kW: min. 110 kW 
- Akumulator zmogljivosti: min. 40 kWh 
- Prostornina prtljažnega prostora v litrih: najmanj 400 
- Min. medosna razdalja: 2700 mm 
- Doseg po WLTP km: min. 270 km 
- Število sedežev: 5 
- Oblika karoserije: kombi limuzina 
- Barva: bela 
- Število vrat: 5 

- Oprema: ABS zavorni sistem, nadzor stabilnosti, nadzor zdrsa pogonskih koles, tretja zavorna 
luč, daljinsko centralno zaklepanje/odklepanje, zračna blazina za voznika in sovoznika, stranski 
varnostni blazini spredaj, varnostni zavesi, opozorilo za mrtvi kot, rezervno kolo s pripadajočo 
opremo, avtomatska klimatska naprava, radio s prostoročnim telefoniranjem in MP3, 
električni pomik prednjih in zadnjih stekel, naslon za roke spredaj, volan nastavljiv po višini, 
sedež nastavljiv po višini, deljiva zadnja klop, električno nastavljivi in ogrevani zunanji (vzvratni) 
ogledali, LED prednji žarometi, avtomatsko prižiganje luči, navigacijski sistem, kamera 360 
stopinj s senzorji za parkiranje spredaj in zadaj, indikator tlaka v pnevmatikah, platišča iz lahke 
kovine 16'', regulator hitrosti, obvezna oprema vozila (trikotnik, garnitura žarnic, prva pomoč 
itd…). 

 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.  
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca 
oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

Ponudnik, ki ga zastopa ___________________________________________________ pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz 
obrazca OBR-11. 
 
 
        Podpis odgovorne osebe: 
 
        ................................................ 

 
Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, 

mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati. 

  



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

41

SKLOP 3: TOVORNO VOZILO 4x4 Z NIZKIMI EMISIJAMI 

TEHNIČNE ZAHTEVE: 
- pogon: vozilo s pogonom na 4 kolesa (stalni ali izključljiv) 
- motor: Diesel 
- prostornina motorja: od 1700 do 2000 cm3 
- moč motorja v kW:  80-90 
- medosna razdalja v mm: najmanj 2600 
- prostornina prtljažnega prostora v lit.: najmanj 300 
- oblika karoserije: za prevoz oseb in stvari 
- število sedežev: najmanj 4 
- število vrat: 5  
- barva: bela  
- pnevmatike: zimske M+S 
- prtljažnik nad kabino: izvedba po dogovoru 
- oprema: oblazinjenje – blago, varnostne blazine za voznika in sovoznika, tritočkovni pasovi 

spredaj- nastavljivi po višini z zategovalci, tritočkovni varnostni pasovi zadaj, ABS zavorni 
sistem, sistem proti zdrsu koles, ESP sistem, meglenke spredaj in zadaj, sistem za 
preprečevanje zagona motorja, vzvratna kamera, pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, tretja 
zavorna luč, žarometi iz notranjosti nastavljivi po višini, servo volan, daljinsko zaklepanje vrat, 
električni pomik prednjih stekel, klimatska naprava, brisalnik zadaj, ogrevanje zadnjega stekla, 
električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali, zatemnjena – tonirana stekla, 
predpražniki, prevleke za sedeže vozila, deljiva zadnja klop, spodnja zaščita motorja in 
menjalnika, avtoradio z vsaj 4 zvočniki, predelna stena – mrežasta, rezervno kolo z dvigalko in 
ključem, sistem za prostoročno telefoniranje, obvezna oprema vozila (trikotnik, prva pomoč, 
garnitura žarnic, gasilni aparat itd..). 

 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.  
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca 
oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

Ponudnik, ki ga zastopa ___________________________________________________ pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz 
obrazca OBR-11. 
 
 
        Podpis odgovorne osebe: 
 
        ................................................ 

 
Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, 

mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati. 
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SKLOP 4: TOVORNO VOZILO 4X4 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO: 
- dvoosna šasija s kratko vozniško kabino 
- enojna kolesa s pnevmatikami za teren na obeh oseh 
- dovoljena skupna masa vozila min. 17,5 ton 
- dovoljena obremenitev prednje osi min. 7,5 t 
- dovoljena obremenitev zadnje osi min. 10 t 
- nosilnost vozila min. 6 ton 
- medosna razdalja od 4,1 m do 4,2 m 
- obračalni radij prednjih koles max. 16 metrov 
- pogon 4x4 
- moč motorja min. 230 kW, euro 6d 
- barva: bela  
- pojačana motorna zavora 
- ročna zavora na vseh 4 kolesih 
- avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, z asistenco speljevanja v klanec z 

mesta, s programsko opremo za terensko vožnjo 
- tempomat s konstantno regulacijo hitrosti pri vožnji vozila navzdol 
- razdelilni menjalnik z reduktorjem 
- stranski pogon iz menjalnika za avtodvigalo 
- zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi (špera) 
- vklop / izklop pogona prednje osi 
- vzmetenje s paraboličnim vzmetem 
- zračno vzmeten sedež za voznika 
- sedežna klop ali samostojna sedeža za dva spremljevalca 
- naprava za prostoročno telefoniranje 
- avtoradio z USB predvajalnikom 
- strešno okno 
- ročna klimatska naprava v kabini 
- priprava za start in stop vozila 
- daljinsko zaklepanje vozila 
- rezervoar za gorivo min. 200 litrov, na desni strani vozila 
- pokrov rezervoarja s ključavnico 
- ogrevan sušilec zraka 
- gretje filtra za gorivo 
- priklop za prikolico fi 50mm 
- električni priključki za vlečno vozilo 
- zračni priključki za zavore vlečnega vozila 
- ogrevana in električno nastavljiva ogledala 
- električni pomik stekel 
- stikalo za izklop akumulatorjev 
- vtičnica 12V in 24V v kabini vozila 
- zunanji senčnik za vetrobransko steklo 
- meglenke 
- priključek za polnjenje pnevmatik z zrakom 
- 2 kom rotacijski LED luči na kabini (oranžna barva) 
- prednje zavesice na blatnikih 
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- prenosna svetilka s polnilcem 
- oprema skladna s CPP ( gasilni aparat, trikotnik, prva pomoč, orodje) 
- spredaj 2 kom vlečnih škobcev pritrjena na šasijo vozila 
- zadnje luči v LED Izvedbi 
- stopnica na prednjem blatniku na voznikovi strani 

- zunanji priključek za stisnjen zrak + cev z manometrom za polnjenje tlaka v pnevmatikah 
- ureditev homologacije tovornega vozila 

- splošna garancija 24 mesecev 
 
 
NADGRADNJA – KESON: 

- pomožno ogrodje s podstavkom dvigala z bočnimi ploščami in pritrdilnimi elementi za dvigalo 
- kovinsko ogrodje za keson dolžine min. 4,4 metra in širine min. 2,45metra 
- izvlečni rob kesona; na dolžino min.5,6 metra  (prevoz 6 m PVC cevi) 
- izvlečni nosilec table za prevoz dolgega tovora za dolžino min. 2,1 metra od roba kesona 
- zadnji izvlečni odbijač 
- 2 kom dodatnih vzvratnih led luč 
- zaščitna mrežica za rotacijske luči 
- snemljive AL stranice višine 50 cm, odpiranje navzdol in možno demontažo zadnjega in 

srednjega stebra 
- stranice ; aluksirane, natur AL barva  
- prednja stranica iz vezane vodoodporne plošče debeline 2cm in višine 90 cm, z 8 nosilci za 

verige in trakove 
- priklop za prikolico s sornikom fi 50 mm 
- pod iz vodoodporne vezane plošče debeline 30 mm s proti drsečim nanosom 
- stopnice za dostop na keson 
- pritrdila za tovor na vsakih 30 cm, nosilnosti 2 ton, po dolžini obeh stranic kesona 
- 4 kos nastavkov za kovinske ročice na dolžini 0,8 m; 1,9 m; 3 m; 4,3 m na levi in desni strani 

kesona 
- 8 kos ročic, dolžine 1,2 m 
- 2 kom vodotesna zaboja za orodje, dimenzije min. 50 cm x 60 cm, montaža pod kesonom 
- 2 kom zagozde za kolesa, pritrjena pod keson vozila 
- rezervno kolo montirano pod keson vozila 
- nosilec za dvižne verige, lopato in metlo na kesonu 
- predpriprava nastavkov, oziroma puš za vrtilo 
- vrtilo za prevoz drogov z ročicami dolžine 1,2 metra 
- 4 kos nastavkov  montiranih na šasijo, po dolžini kesona 1,1 m in 3,35 m 
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkano (zunanji rob kesona in stebri pa so dodatno lakirani v 

niansi kabine) 
- blatniki zadaj  
- bočna zaščita na medosju vozila 
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AVTODVIGALO: 
- dvigalo izdelano v skladu z veljavnimi aktualnimi predpisi 
- namestitev dvigala tik za kabino vozila 
- dvigalo s hidravličnim dosegom min. 15 metrov in nosilnostjo min. 800 kg na tem dosegu 
- dodaten mehanski podaljšek z izvlekom na min. dolžino 17 metrov 
- hidravlična napeljava za grabež in rotator v kolutni izvedbi s hitrimi priključki, omogočen 

umik cevi s teleskopa  
- kot obračanja dvigala min. 410° 
- samodejno zlaganje dvigala 
- minimalni moment obračanja dvigala 28 kNm 
- škarjasta mehanizma med stebrom in dvižnim ter dvižnim in nihajnim krakom 
- zaporni ventili za zadrževanje bremena na vseh cilindrih dvigala 
- vrtljiv dvižni kavelj 
- podporne hidravlične noge s hidravličnim izvlekom min. 6,5 metra 
- dodatne fiksne podporne noge  
- sistem za nadzor stabilnosti vozila v polnem krogu 360°, ki omogoča zmogljivost dvigala 

sorazmerno na poljuben izvlek podpornih nog 
- 4 kom PVC podlog za podporne noge, montirane pod keson vozila 
- upravljanje z dvigalom, ročno in z daljinskim upravljalcem 
- zagon in zaustavitev motorja vozila z daljinskim upravljalcem  
- samodejno znižanje hitrosti dvigala v območju maksimalne obremenitve 
- nastavitev vsaj dve hitrosti upravljanja z dvigalom 
- prikaz obremenitev na oddajniku z LCD zaslonom ali na oddajniku z LED diodami 
- avto polnilec z dvema baterijama za daljinski upravljalec 
- zvočna in svetlobna signalizacija v kabini vozila, če je dvigalo med transportom odprto ali niso 

uvlečene podporne noge 
- sistem za blag začetek in konec obračanja stebra dvigala 
- števec obratovalnih ur na dvigalu 
- hladilnik hidravličnega olja dvigala 
- hidravlični grabež za les min. razpon 1,3 metra z neskončnim rotatorjem nosilnosti min. 4,5 

tone s hitro spojnimi priključki 
- odlagalnim nosilcem za grabež med prednjo stranico in kabino 
- hidravlična napeljava s pripadajočimi hidravličnimi priključki speljani na zadnji del vozila za 

prikolico  
- hidravlični grabež montiran na dvigalu tudi v transportnem položaju dvigala 
- na dvigalu montirana luč za nočno delo in zaščita luči 

 
 

DELOVNA KOŠARA ZA DVIGALO: 
- velikost za dve osebi 
- min. nosilnost 200 kg 
- kovinska košara 
- hitro menjalni adapter za enostavno montažo na dvigalo 
- pregled iz varstva pri delu 
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PRIKOLICA ZA PREVOZ DROGOV: 
- nosilnost  4000 kg 
- hitrost vozila min. 70 km/h 
- podvozje prikolice z BPW osjo ali podobno 
- teleskopski vlečni drog za prevoz drogov dolžine od 8 do 12 metrov 
- dvovodna zračna instalacija z ABS sistemom 
- enojna prečka z vrtilom za prikolico in vozilo 
- izvedba z LED lučmi 
- zaščita zadnjih luči 
- priklopno uho fi 50 mm 
- dolžina ročic 1,2 metra 
- izvlečni nosilec za tablo prevoz dolgega tovora, v vlečnem drogu 
- 2 kom zagozd za kolesa z nosilci 
- 8 kom pritrdilnih ušes za tovor  na prečki vrtila 
- navojno podporno kolo s stransko ročico 
- nosilec za vrtilo tovornega vozila z ustrezno pritrditvijo med vožnjo prikolice 
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkana šasija, ostalo lakirani v niansi kabine 
- oprema priklopnega vozila v skladu z CPP in ureditev homologacij. 

 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.  
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca 
oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

Ponudnik, ki ga zastopa ___________________________________________________ pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz 
obrazca OBR-11. 
 
 
        Podpis odgovorne osebe: 
 
        ................................................ 

 
Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, 

mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati. 

  



 

Zadeva: PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI 
Št. JN-1/2020-NVV 
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje 

46

SKLOP 5: TOVORNO VOZILO 6X6 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO: 
- troosna šasija s kratko vozniško kabino 
- kabina pnevmatsko vzmetena 
- okno v zadnji steni kabine 
- Pnevmatike za teren na vseh oseh, rezervna pnevmatika enaka prednjim 
- dovoljena skupna masa vozila min. 26 ton 
- dovoljena obremenitev prednje  osi min. 9 t 
- dovoljena obremenitev zadnje osi min. 13 t 
- stabilizatorji na vseh oseh 
- nosilnost vozila min. 7 t 
- medosna razdalja od 3,5 m do 3,7 m 
- obračalni radij prednjih koles max. 18,5 m 
- pogon 6x6, vklopljiv spredaj 
- moč motorja min. 340 KW , euro 6d 
- protihrupna zaščita 80 dB ali manj 
- predfilter goriva s separatorjem vode 
- barva: bela  
- pojačana motorna zavora 
- bobnaste zavore na vseh kolesih 
- ročna zavora na vseh kolesih 
- avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, z asistenco speljevanja v klanec z 

mesta, s programsko opremo za terensko vožnjo 
- tempomat s konstantno regulacijo hitrosti pri vožnji vozila navzdol 
- razdelilni menjalnik z reduktorjem 
- ustrezen stranski pogon iz menjalnika za avtodvigalo 
- zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi (špera), ter vzdolžna 
- vklop / izklop pogona prednje osi 
- parabolično vzmetenje prednje osi 
- pnevmatsko vzmetenje druge in tretje osi min. 13t 
- avtomatski spust blazin ob vklopu odgona 
- avtomatski dvig blazin na vozni nivo pri hitrosti 20 km/h 
- zračno vzmeten sedež za voznika 
- sedežna klop ali samostojna sedeža za dva spremljevalca 
- naprava za prostoročno telefoniranje 
- avtoradio z USB predvajalnikom 
- strešno okno 
- ročna klimatska naprava v kabini 
- priprava za start in stop vozila na daljinskih komandah dvigala 
- daljinsko zaklepanje vozila 
- rezervoar za gorivo min. 400 litrov, na desni strani vozila z zaščitno pločevino pod njim 
- pokrov rezervoarja s ključavnico 
- ogrevan sušilec zraka 
- gretje filtra za gorivo 
- priklop za prikolico fi 50mm 
- električni priključki za vlečno vozilo 
- Akumulatorji min 2×180 Ah 
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- funkcija omejenega delovanja ABS zavornega sistema za terensko vožnjo 
- pnevmatski priključki za zavore vlečnega vozila 
- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna in širokokotna ogledala 
- električni pomik stekel 
- stikalo za izklop akumulatorjev 
- vtičnica 12V in 24V v kabini vozila 
- zunanji senčnik za vetrobransko steklo 
- meglenke 
- priključek za polnjenje pnevmatik z zrakom 
- 2 kom rotacijski LED luči na kabini (oranžna barva) 
- 2 delovna žarometa na zadnji steni kabine zgoraj 
- stopnica na prednjem blatniku za dostop do nadgradnje, ročaj na strehi kabine 
- Bočne zaščite 
- 2x zagozda za kolesa  
- Jekleni prednji odbijač 
- prednje zavesice na blatnikih 
- prenosna svetilka s polnilcem min. 800 luksov svetilnosti, dolžina svetilnosti min. 1 h in 

možnost treh nastavitev moči svetlobe 
- oprema skladna s CPP (gasilni aparat, trikotnik, prva pomoč, orodje) 
- spredaj 2 kom vlečnih skobcev pritrjene na šasijo  
- zadnje luči v LED izvedbi 
- dnevne luči v LED izvedbi 
- pozicijske luči v LED izvedbi 
- zaščitna mreža za prednje luči 
- zunanji priključek za stisnjen zrak + cev z manometrom za polnjenje tlaka v pnevmatikah 
- ureditev homologacije tovornega vozila 
- splošna garancija 24 mesecev 

 
NADGRADNJA – KESON: 

- pomožno ogrodje s podstavkom dvigala z bočnimi ploščami in pritrdilnimi elementi za dvigalo 
- kovinsko ogrodje za keson dolžine min. 5,2 metra in širine min. 2,45metra 
- izvlečni nosilci za naslon zadnje stranice (prevoz 6 m pvc cevi) 
- izvlečni nosilec table za prevoz dolgega tovora za dolžino min. 1,0 metra od roba kesona 
- snemljive AL stranice višine 60 cm, odpiranje navzdol in demontažo zadnjega in srednjega 

stebra 
- stranice ; aluksirane, natur AL barva  
- prednja stranica iz vezane vodoodporne plošče debeline 2cm in višine 90 cm, z 8 nosilci za 

verige in trakove 
- pod iz vodoodporne vezane plošče debeline 30 mm s proti drsečim nanosom 
- stopnice za dostop na keson 
- pritrdila za tovor na vsakih 30 cm, nosilnosti 2 ton, po dolžini obeh stranic kesona tudi v 

vogalih 
- 4 kos nastavkov za kovinske ročice na dolžini 1,2 m; 2,4 m; 3,8 m; 5,0 m na levi in desni strani 

kesona 
- 8 kos ročic, dolžine 1,4 m 
- 2 kom vodotesna zaboja za orodje, dimenzije min. 50 cm x 60 cm, montaža pod kesonom 
- 2 kom zagozde za kolesa, pritrjena pod keson vozila 
- rezervno kolo montirano pod keson vozila 
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- nosilec za dvižne verige, lopato in metlo na kesonu 
- predpriprava nastavkov, oziroma puš za vrtilo  
- vrtilo za prevoz drogov z ročicami dolžine 1,4 metra 
- 4 kos nastavkov (puše  50) montiranih na šasijo, po dolžini kesona 1,3 m in 4,0 metra 
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkano (zunanji rob kesona in stebri pa so dodatno lakirani v 

niansi kabine) 
- hidravlični priključki na zadnjem previsu za uporabo prikolice za kabelske bobne 

 
AVTODVIGALO: 

- dvigalo izdelano v skladu z veljavnimi aktualnimi predpisi 
- namestitev dvigala med kabino in tovorni zaboj 
- dvigalo s hidravličnim dosegom min. 15 metrov in nosilnostjo min. 2200 kg na tem dosegu 
- dodaten mehanski podaljšek z izvlekom na min. dolžino 17 metrov 
- hidravlična cev za grabež v kolutni izvedbi s hitrimi priključki, omogočen umik cevi 
- neskončni kot obračanja dvigala 
- minimalni moment obračanja dvigala 45 kNm 
- maksimalna zmogljivost dvigala pri nagibu vozila do 6° 
- škarjasta mehanizma med stebrom in dvižnim ter dvižnim in nihajnim krakom 
- blokirni ventili za zadrževanje bremena na vseh cilindrih dvigala 
- pomoč pri zlaganju dvigala 
- vrtljiv dvižni kavelj 
- podporne hidravlične noge s hidravličnim izvlekom min. 6,8 metra 
- dodatne podporne noge s hidravličnim izvlekom vsaj 5,0 m 
- sistem za nadzor stabilnosti vozila v polnem krogu 360°, ki omogoča zmogljivost dvigala 

sorazmerno na poljuben izvlek podpornih nog 
- 4 kom pvc podlog za podporne, montirane pod keson vozila 
- upravljanje z dvigalom ročno in z daljinskim upravljalcem 
- zagon in zaustavitev motorja vozila z daljinskim upravljalcem  
- samodejno znižanje hitrosti dvigala v območju maksimalne obremenitve 
- nastavitev vsaj dve hitrosti upravljanja z dvigalom 
- prikaz obremenitev na oddajniku z LCD zaslonom ali na oddajniku z LED diodami 
- avto polnilec z dvema baterijama za daljinski upravljalec 
- zvočna in svetlobna signalizacija v kabini vozila, če je dvigalo med transportom odprto ali niso 

uvlečene podporne noge 
- sistem za blag začetek in konec obračanja stebra dvigala 
- števec obratovalnih ur na dvigalu 
- hladilnik hidravličnega olja dvigala 
- hidravlični grabež za les min. razpon konic 1,45 m in nosilnosti vsaj 4 tone  
- z neskončnim rotatorjem nosilnosti min. 10 ton s hitro spojnimi priključki 
- hidravlični grabež montiran na dvigalu, v transportnem položaju dvigala 
- na dvigalu montirana luč za nočno delo, v zaščiti luči 

 
VITEL ZA VLEKO: 

- vitel za reševanje in samoreševanje montiran na ogrodju vozila 
- vlečenje spredaj in zadaj 
- prosto odvijanje vrvi 
- upravljanje s kablom dolžine 10 m 
- maximalna zmogljivost vitla najmanj 12 ton 
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- jeklenica ustrezne trdnosti premera 16 mm in dolžine najmanj 60 m 
- hidravlična oporna deska na zadnjem previsu za vleko od zadaj 

 
DELOVNA KOŠARA ZA DVIGALO: 

- velikost za dve osebi 
- min. nosilnost 200 kg 
- kovinska košara 
- hitro menjalni adapter za enostavno montažo na dvigalo 
- bočno zaprta višina od dna košare min. 20 cm 
- pregled iz varstva pri delu 

 
PRIKOLICA ZA PREVOZ DROGOV: 

- nosilnost 8000 kg 
- hitrost vozila min. 70 km/h 
- podvozje prikolice z BPW osjo ali podobno 
- teleskopski vlečni drog za prevoz drogov dolžine od 8 do 12 metrov 
- dvovodna zračna instalacija z ABS sistemom 
- enojna prečka z vrtilom za prikolico in vozilo 
- izvedba z LED lučmi 
- zaščita zadnjih luči 
- priklopno uho fi 50 mm 
- dolžina ročic 1,4 metra 
- izvlečni nosilec za tablo prevoz dolgega tovora, v vlečnem drogu 
- 2 kom zagozd za kolesa z nosilci 
- 8 kom pritrdilnih ušes za tovor na prečki vrtila 
- navojno podporno kolo s stransko ročico 
- nosilec za vrtilo tovornega vozila z ustrezno pritrditvijo med vožnjo prikolice 
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkana šasija, ostalo lakirani v niansi kabine 
- oprema priklopnega vozila v skladu s CPP 
- ureditev homologacije vlečnega vozila 

 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.  
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca 
oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve. 

 
 

Ponudnik, ki ga zastopa ___________________________________________________ pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz 
obrazca OBR-11. 
 
 
        Podpis odgovorne osebe: 
 
        ................................................ 

 
Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, 

mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati. 


