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1. NAROČNIK 

To javno naročilo izvaja Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju besedila: naročnik) v 

lastnem imenu in za svoj račun.  

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija JN). 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka: INF-BLAGO-09/2020. 

 

Predmet: Najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov. 

 

Podrobnejša specifikacija javnega naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij. Ponudniki morajo oddati ponudbo za celoten 

obseg javnega naročila. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz tehnične specifikacije, ki je sestavni del te 

dokumentacije JN. 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (91/2015, 14/2018, 69/2019, 49/2020 

in 80/2020; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 

 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji JN izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za 

najem štirih avtobusov za mestni potniški promet.   

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s 

točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-

JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je 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. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb 

»Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z 

dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega 

zakonika
1
). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali 

spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 

kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v  

informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN 

svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo 

ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 64/2016 – odl. US in 20/2018 – OROZ631). 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 

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?zadevaId=20760. 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan in uro, kot je to določeno v e-JN in v 

obvestilu o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil.  

 

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«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 

sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

6. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno 

naročanje, Uredbo o zelenem javnem naročanju, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, 

ki je predmet javnega naročila. 

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO JN 

7.1 Dostop do dokumentacije JN 

 

Dokumentacijo JN lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu: 

 http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/.  

 

Odkupnine za dokumentacijo JN ni. 

7.2 Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo JN 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala 

javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije JN oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot 

pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o 

naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, 

zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik na komentarje ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo JN. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo 

naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji JN. Vsak dodatek postane sestavni del dokumentacije JN. Kot del 

dokumentacije JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil. 

  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20760
http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/
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8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

8.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 

sprejel obrazec »IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT«, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodil.  

 

Gospodarski subjekt mora v obrazcu »IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« navesti vse informacije, na podlagi katerih bo 

naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da 

dokazila pridobi naročnik. 

 

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke v skladu s temi navodili predloži tudi sam. 

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 

 

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v 

kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v 

državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 

organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima 

ponudnik sedež. 

 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki (Skupna ponudba) in (Ponudba s podizvajalci) 

teh navodil. 

8.1.1 Razlogi za izključitev 

1) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 

subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna 

sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

 V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. 

člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju 

razlogov za izključitev. 

 

 DOKAZILA: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3) 

 

 Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od 

gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za 

pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem). 

  

 Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. 
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2) Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti 

v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 

50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 
 

 DOKAZILO: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3) 

3) Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

 DOKAZILA: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3). 

4) Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti 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, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub 

obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. 

 
 V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča 

RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi 9. odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s 

katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 

 DOKAZILO: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3). 

 

 Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil 

gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali 

neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ob smiselnem upoštevanju Sklepa Ustavnega sodišča RS št. 

U-I-180/19-17 (velja za točko 4) tega poglavja. 

8.1.2 Pogoj za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti 

1) Ponudnik mora predložiti izjavo, da bodo ponujeni avtobusi najkasneje ob izročitvi v uporabo naročniku registrirani v 

Republiki Sloveniji oziroma ustrezno homologirani. 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«. 

2) Ponudnik mora, v kolikor ni lastnik ponujenih avtobusov (jih ima npr. v finančnem leasingu), ponudbi predložiti soglasje 

lastnika avtobusov, da ponudniku dovoljuje, da avtobuse posreduje v podnajem naročniku. 

DOKAZILO: 

Izpolnjen, žigosan in podpisan OBRAZEC 6. 
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3) Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe predložil 

naročniku pooblastilo, da v njegovem imenu naročnik sklene zavarovanje, plača cestnino in registrira avtobus. 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«. 

8.1.3 Drugi pogoji 

1) Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«. 

2) Ponudnik mora priložiti izjavo, da je v celoti seznanjen z dokumentacijo JN, njenimi popravki ter dopolnitvami in se z 

njeno vsebino strinja (vključno z določili vzorca pogodbe). 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«. 

9. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 

Predmet javnega naročila je najem štirih avtobusov za obdobje šestintrideset (36) mesecev z upoštevanjem okoljskih vidikov. 
Avtobusi morajo biti nepoškodovani in brez napak. 
 
Avtobusi so lahko rabljeni, vendar ne smejo imeti prevoženih več kot 275.000 km. Za ponujeno znamko in tip avtobusa mora 
biti zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji. 
  
Ponudniki morajo glede predmeta naročila spoštovati Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v 
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 1/08, 78/08, 1/09, v nadaljevanju: splošni pravilnik). 
 
Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi točno zahtevano število avtobusov in sicer štiri, ki izpolnjujejo zahteve in pogoje 
opredeljene s to dokumentacijo.  

9.1 Posebne zahteve 

Kakovost predmeta javnega naročila mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika in ostalimi zahtevami naročnika, 

navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

 

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedenih v tehnični specifikaciji za 

predmet javnega naročila, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 

9.2 Minimalne tehnične zahteve 

Naročnik je pripravil tabelo (obrazec 5) v katerem so navedene minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo ponujeni avtobusi 
izpolnjevati. Ponudnik z izpolnitvijo tega obrazca jamči, da ponujeni avtobusi izpolnjujejo navedene obvezne minimalne 
tehnične zahteve. 
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila z navedbo izpolnitve posameznega 

pogoja naročnika, ki je podan v obveznih minimalnih tehničnih zahtevah za predmet javnega naročila. 

 

Avtobusi morajo imeti opravljen tehnični pregled ob podpisu pogodbe. Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši 

ponudnik naročniku ob podpisu pogodbe predložil Zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu. 
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9.3 Vzdrževanje najetega avtobusa 

 
Obveznosti naročnika: 

̶ predmet najema uporabljal izključno za opravljanje svoje registrirane dejavnosti, v skladu z namenom te pogodbe in 
z vestnostjo skrbnega in dobrega gospodarja, 

̶ na svoje stroške nemudoma in brez odlašanja odpravil vsakršno škodo oziroma poslabšanje predmeta najema, ki je 
nastala na predmetu najema po njegovi krivdi (naklep in huda malomarnost),  

̶ ne bo vršil predelav ali dodelav na predmetu najema brez soglasja najemodajalca, 
̶ za morebitna investicijska vlaganja in posege v predmet najema pridobil predhodno pisno soglasje najemodajalca, 

pri čemer lahko ob soglasju med strankama stroške posega pobota  z najemnino, 
̶ zagotavljal redno vzdrževanje, kar vključuje redne servise avtobusov in redna popravila (vključno s popravili poškodb 

nastalih v prometni nesreči) po standardih najemodajalca izključno  v servisu najemodajalca, v nasprotnem primeru 
ima najemodajalec pravico razdreti najemno pogodbo in zahtevati plačilo vseh preostalih mesečnih najemnin za 
sklenjeno najemno obdobje po pogodbi,  

̶ zagotavljal redno dolivanje tekočin, obnovo zavornih oblog glede na obrabo, menjavanje žarnic in drugega 
potrošnega materiala, pnevmatik, 

̶ omogočil najemodajalcu kadarkoli ob prisotnosti predstavnika najemnika preveriti stanje in uporabo predmeta 
najema oziroma izpolnjevanje najemnikove obveze ravnanja v smislu dobrega gospodarja 

̶ zagotavljal izredna popravila, kar vključuje razne okvare motorja, menjalnika in drugih elektronskih delov.  
 
Vsa ostala popravila in odprave napak bremenijo najemodajalca. 
 

Rok dobave 
Ponudnik se zavezuje, da bo ponudniku izročil v uporabo in posest avtobuse najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni in 

sicer na naslov Ob Dravi 6, 2000 Maribor. 

10. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju: 

 

Naziv merila Največje število točk 

VMN Višina mesečnega najema (v EUR brez DDV) 50 

OSV Ocena stroškov v življenjski dobi vozila 50 

Skupno največje število točk 100 

       
Naročnik bo sklenil pogodbeno razmerje z najugodnejšim ponudnikom (ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila), ki bo pri ocenjevanju po spodaj navedenih merilih, prejel najvišje število točk. 

SŠT = TVMN + TOSV 
 

Skupno število točk se zaokroži na dve (2) decimalni mesti. Maksimalno število točk, ki ga je moč doseči po merilih, je sto 

(100) točk. 

Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

 SŠT: skupno število točk, 

 TVMN: točke višina mesečnega najema (v EUR brez DDV), 

 TOSV: točke ocena stroškov v življenjski dobi vozila. 
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VMN – višina mesečnega najema (v EUR brez DDV): 

 

Kot merilo se uporabi višina mesečnega najema (v EUR brez DDV). Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami 

najnižjo višino mesečnega najema – minimalna ponujena VMN (v EUR brez DDV), prejme največ točk – petdeset (50) točk, 

preostale ponudbe (ponujena VMN) pa ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene višine 

najema od višine najema najugodnejšega ponudnika. 

 

𝑇𝑉𝑀𝑁 = (
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑉𝑀𝑁

𝑝𝑜𝑛𝑢𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑉𝑀𝑁
) 𝑥 50 

 
OSV – ocena stroškov v življenjski dobi vozila: 

 

Kot merilo se uporabi ocena stroškov v življenjski dobi vozila, na način kot izhaja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, 

način (formula izračuna) je podana v nadaljevanju te točke. Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo 

oceno stroškov v življenjski dobi vozila, prejme največ točk – petdeset (50) točk, preostale ponudbe (ponujena OSV) pa 

ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene višine ocene stroškov v življenjski dobi vozila od 

višine ocene stroškov v življenjski dobi vozila najugodnejšega ponudnika. 

 

𝑇𝑂𝑆𝑉 = (
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ž𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑂𝑆𝑉

𝑝𝑜𝑛𝑢𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑂𝑆𝑉
) 𝑥 50 

 

Za izračun ocene stroškov v življenjski vozila se uporabi naslednja formula: 

 

LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) + (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])  
 
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:  

 LCC – ocena stroškov v življenjski dobi vozila, 

 Nc – nabavna cena vozila (v primeru najema naročnik namesto nabavne cene vozila upošteva skupno ceno najema), 

 LCkm – kilometrina v življenjski dobi vozila, 

 porabaE – poraba energenta, 

  PE – vsebnost energije v energentu, 

 PEmin – vsebnost energije v najcenejšem energentu, 

 CEmin – cena najcenejšega energenta, 

 CO2em – emisije ogljikovega dioksida, 

 CCO2 – cena za emisije ogljikovega dioksida, 

 NOxem – emisije dušikovih oksidov, 

 CNOx – cena za emisije dušikovih oksidov, 

 NMHCem – emisije nemetanskih ogljikovodikov, 

 CNMHC – cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov, 

 PMem – emisije trdnih delcev, 

 CPM – cena za emisije trdnih delcev. 

 

Naročnik pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji ponudbi navede ponudnik, in 

vrednosti, ki jih sam opredeli v dokumentaciji JN. 
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Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 

 skupna cena najema, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, 

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

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

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

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

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

 

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, so: 

 

 
 

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

cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez 

davkov, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izračunu ocene stroškov v 

življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega goriva, naročnik kot vrednost cene najcenejšega 

energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno energenta brez davkov, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja 

dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega energenta 

izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar 

vozilo kot energent uporablja električno energijo, pa mora biti izražena v EUR/kWh. Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov 

v življenjski dobi upošteval ceno najcenejšega energenta (CEmin) brez davkov, veljavno na dan, ko poteče rok za oddajo 

ponudb. Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) določi naročnik glede na vrsto energenta, na katerega 

se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh. 
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Način dokazovanja: 

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno ceno najema vozil, vrsto in porabo energenta, emisije ogljikovega dioksida, emisije 

dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo  

proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti in poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane ustanove, iz katerih izhaja, da je 

merilo izpolnjeno. Za vozilo, za katero neodvisne akreditirane ustanove niso izdale poročila o preizkusu, mora ponudnik v 

postopku javnega naročanja priložiti: 

 poročilo o preizkusu, če je bilo to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega preizkusnega postopka ali 

preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naročnika, ali 

 tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno. 

 

V primeru, da bo več ponudnikov pri ocenjevanju po merilih prejelo enako število točk, se izvede javni žreb med 

najugodnejšimi ponudniki z enakim številom točk. 

Protokol žreba: 

Na žrebanje bo naročnik povabil oba ponudnika oz. vse ponudnike, ki so pri ocenjevanju po merilih prejeli enako število točk. 

Žrebanje bo potekalo tako, da bosta (bodo) ponudnika(-i) žrebala(-i) z vlečenjem številk, pri čemer bosta (bodo) ponudnika(-i) 

žrebala(-i) po vrstnem redu prispetja ponudb v informacijski sistem e-JN. Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo izvlekel 

številko 1. 

11. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  

11.1 Ponudbena dokumentacija 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen »OBRAZEC 2 – PREDRAČUN«  v *.pdf 

datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostalo dokumentacijo naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.  

11.1.1. OBRAZEC 1 – PODATKI O PONUDNIKU 

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo 

razmnoženo PRILOGO 1 K OBRAZCU 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi 

naročila. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudnik izpolniti PRILOGO 2 K OBRAZCU 1. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 1 – PODATKI O PONUDNIKU«, ki ga ponudnik naloži v informacijskem 

sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.2. OBRAZEC 2 – PREDRAČUN 

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob 

upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije JN. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 2 – PREDRAČUN«, ki ga ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v 

razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.  
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11.1.3 OBRAZEC 2/1 – PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA 

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 2/1 – PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI 

VOZILA« s prilogami, ki ga ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.4 OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT  

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« (za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi). Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s 

predložitvijo izpolnjenega »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT«, ki ga ponudnik, ki v sistemu e-JN 

oddaja ponudbo naloži v informacijskem sistemu e-JN, v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče 

(sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik 

in podizvajalci) pa naloži obrazec »Obrazec 3 - Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali 

sodelujoči«. 

11.1.5 OBRAZEC 4 – SOGLASJE PODIZVAJALCA 

 

Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 4 – SOGLASJE PODIZVAJALCA« (v primeru, da ponudnik nastopa s 

podizvajalci in podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo), ki ga ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v 

razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.6 OBRAZEC 5 – TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

 

 

Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 5 – TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA«, ki ga 

ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN  v razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.7 OBRAZEC 6 –  SOGLASJE 

 Ponudnik predloži soglasje le v primeru, če ponuja avtobuse, ki niso v njegovi lasti. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC 6 – SOGLASJE«, ki ga ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN  v 

razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.8 OBRAZEC 7 – VZOREC POGODBE  

 Ponudnikom vzorca pogodbe ni potrebno prilagati v informacijski sistem e-JN. Ponudniki s predložitvijo Obrazca 3 

-  Izjave za gospodarski subjekt potrdijo seznanitev in strinjanje z vzorcem pogodbe. 
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11.1.9 OBRAZEC 8 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE  

 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in bianco menica v višini 

10.000,00 EUR. Veljavnost finančnega zavarovanja: vsaj devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb, z 

možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se izdaja z vzorcem, ki je 

del dokumentacije JN (OBRAZEC 7 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE – vzorec). Predložitev 

finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v nasprotju z določili te točke oziroma predložitev finančnega 

zavarovanja za resnost ponudbe po poteku roka za predložitev, bo pomenilo nedopustnost ponudbe. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti, v originalu, najpozneje do roka za oddajo ponudbe 

–  25. 9. 2020 do 11. ure CET (Central European Time), na naslov naročnika (Javno podjetje Marprom d.o.o., 

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor), v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj!« – na ovojnico se nalepi izpolnjen 

OBRAZEC 9 – OZNAČITEV OVOJNICE. V primeru, da ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za resnost 

ponudbe ali ga predloži po roku za oddajo ponudbe oziroma v nasprotju z določili dokumentacije JN, bo naročnik 

takšno ponudbo izločil kot nedopustno iz postopka oddaje javnega naročila. 

 

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih, če: 

 bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v 

času njene veljavnosti ali 

 ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal okvirnega sporazuma ali 

 ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v skladu s 

pogoji javnega naročila. 

 

DOKAZILO: Ponudnik pošlje finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v originalnem izvodu) na naslov naročnika 

(Javno podjetje MARPROM d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor), do roka določenega za oddajo ponudb (za 

označitev uporabi »OBRAZEC 8 – OZNAČITEV OVOJNICE)«. 

11.1.10 OBRAZEC 8/1 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (vzorec) 

 Ponudniku vzorca finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni potrebno prilagati k 

ponudbeni dokumentaciji. 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil ob sklenitvi 

pogodbenega razmerja v višini deset odstotkov (10 %) vrednosti pogodbenega razmerja (vrednost z DDV), ki bo 

izdano v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 8/1). 

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: trideset (30) dni po izteku 

veljavnosti pogodbenega razmerja. 

 

Ponudnik s predložitvijo izjave »Obrazec 3 – Izjava za gospodarski subjekt«, izjavlja, da bo v primeru izbora na 

predmetnem javnem naročilu predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti, skladno z določili 

dokumentacije JN in vzorcem finančnega zavarovanja (Obrazec 8/1 – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti). 

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil 

dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za 

posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev. 
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Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih  

(8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 

podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

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

povezane družbe. 

 

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. 

11.2 Druga določila za pripravo ponudbe 

11.2.1 Skupna ponudba 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 

8.1.  

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« posamično in v 

njem navesti vse zahtevane podatke. 

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno 

ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na 

storjena ali neizvedena dejanja ni v enem izmed položajev iz točke teh navodil. 

 

V kolikor ne bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz teh navodil bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim 

in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3. 

 

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega 

izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).  

11.2.2 Ponudba s podizvajalci 

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazec »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA 

GOSPODARSKI SUBJEKT«« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene 

obrazce »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. 

 

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo v enem od položajev iz teh navodil, bo naročnik 

podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 

 

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, 

razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  

 izpolnjene obrazce »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 

ter  



 

 

Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

Matična št.: 3992071000, ID za DDV: SI 92859976 

Srg. 2011/22798 Okrožno sodišče v Mariboru 

Osnovni kapital: 800.000,00 EUR  

TRR: SI56 3000 0000 8995 913, T: + 386 59 180 481  

F: + 386 59 180 480, W: www.marprom.si, E: info@marprom.si 
 
 

15 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 

prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in 

sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z 

obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  

 če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te dokumentacije ter zahteval zamenjavo,  

 če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

 če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje 

tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva 

neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega 

izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev 

do ponudnika, 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu 

najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik 

Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 

11.2.3 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

11.2.4 Jezik ponudbe 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.  

Prav tako so lahko dokazila (potrdila, pooblastila), predložena v tujem jeziku (angleškem ali nemškem). 

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne 

stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to 

določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku. 

11.2.5 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati vsaj devetdeset (90) dni od roka določenega za predložitev ponudb. 

11.2.6 Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 
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11.2.7 Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor 

določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. 

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem 

objave na Portalu javnih naročil.  

13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe 

odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih  

sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega 

kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 

katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in 

o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 

14. POGODBA 

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2; v nadaljevanju 

besedila: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o 

udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki 

ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo 

oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.  

 

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku deset (10) delovnih dni po prejemu s strani naročnika 

podpisane pogodbe.  

 

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, 

prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na izpolnjene postavke v predračunu in podobno. 

15. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil ob sklenitvi pogodbenega 

razmerja v višini deset odstotkov (10 %) vrednosti pogodbenega razmerja (vrednost z DDV), ki bo izdano v skladu z vzorcem 

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 8/1). Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti: trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbenega razmerja. 

16. PRAVNO VARSTVO 

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopk ih 

javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I, 60/2017 in 72/2019; v nadaljevanju 

besedila: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. 

 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila 

zoper vsako ravnanje naročnika, razen če  zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za 

pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse 

obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. 
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V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaj i 

ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika 

opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih 

naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno 

obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudnik oddajo prijavo ali ponudbo. 

 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, dokumentacijo JN vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR. 

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56  0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. 

členom ZPVPJN, sklic 11 16110 – 7111290 – 00001320. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh (2) izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za 

finance, sektor za javna naročila in koncesije. 

 

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 

 

 

  

 Javno podjetje Marprom d.o.o. 

 Podpisnik: 

 Damir Jurenec 

 Po posamičnem pooblastilu  

 direktorja št. 10/2017  
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OBRAZEC 1 – PODATKI O PONUDNIKU 

 

1.1 Osnovni podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta: 
 

Naslov gospodarskega subjekta: 
 

Matična številka: 
 

Identifikacijska številka za DDV: 
 

Ali je podjetje MSP (malo ali srednje podjetje):                                      DA                      NE 

Številka transakcijskega računa: 
 

Telefonska številka: 
 

Telefaks številka: 
 

E-pošta: 
 

Kontaktna oseba: 
 

 

1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec 1 – Podatki o ponudniku v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 
 

Skupna ponudba 

 

Gospodarski subjekti prilogo 1 k obrazcu 1 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi. 

 

Pri javnem naročilu št. JN–13/2020 sodelujemo naslednji gospodarski subjekti (se označi z X): 

 

a)   Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne 

ponudbe in sicer: (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta) 

 

b)    Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske 

 subjekta iz skupne ponudbe*. 

 * Gospodarski subjekt označi z X točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek. 

 

Poslovni podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe** 

 

Podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta: 
 

Naslov gospodarskega subjekta: 
 

Matična številka: 
 

Identifikacijska številka za DDV: 
 

Številka transakcijskega računa: 
 

Telefonska številka: 
 

Telefaks številka: 
 

E-pošta: 
 

Kontaktna oseba: 
 

 

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

** Točko izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko. Gospodarski subjekt 

obrazec izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi. 
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Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 
 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše zgolj v primeru nastopa ponudnikov v skupni ponudbi. 
 Ponudnik naloži Prilogo 1 k Obrazcu 1 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.  
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PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 
 

Udeležba podizvajalcev 

 

Gospodarski subjekti prilogo 2 k obrazcu 1  izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 

Pri javnem naročilu št. JN–13/2020 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

 

Št. Naziv podizvajalca 

1.  

 

Poslovni podatki o podizvajalcu*** 

 

Osnovni podatki o podizvajalcu 

Popoln naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba:  

 

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

7.    

8.    
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Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe 

podizvajalca: 

   

 

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše zgolj v primeru nastopa ponudnikov v skupni ponudbi. 
 Ponudnik naloži Prilogo 2 k Obrazcu 1 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.  
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OBRAZEC 2 – PREDRAČUN  
 

Naziv ponudnika: 

 

Naslov ponudnika:  

 
 
Predmet javnega naročila: Najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov 
 
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil (številka objave JN005592/2020-W01 z dne 10. 9. 2020), 
se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Izjavljamo, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 
 

Naziv ponudbene postavke Vrednost 

Najem avtobusa (v EUR brez DDV/mesec) EUR/mesec 

Število avtobusov 4 

Ponudbena vrednost vseh štirih avtobusov (v EUR brez DDV/mesec) EUR 

Število mesecev 36 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV/36 mesecev) EUR 

 

PONUDBENI POGOJI: 

1. Veljavnost ponudbe: devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. 
 
2. Ponudbena cena najema (v EUR/mesec) je fiksna za celotno trajanje javnega naročila. 
 
3. Rok plačila za opravljene storitve: trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga bo ponudnik 

izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec. 
 
4. Trajanje pogodbenega razmerja: šestintrideset (36) mesecev. 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec št. 2: predračun v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Predračun«. 
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OBRAZEC 2/1 – PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA 

 

Naziv ponudnika: 

 

Naslov ponudnika: 

 

Osnovni podatki o ponujenem vozilu 

Opis ponudbene postavke Vrednost 

Proizvajalec vozila   

Tip vozila  

Število prevoženih kilometrov na dan oddaje ponudbe  

Poraba energenta (v l/km ali kWh/km)  

Emisije ogljikovega dioksida  - CO2em (v kg/km)  

Emisije dušikovih oksidov - NOxem (v g/km)  

Emisije nemetanskih ogljikovodikov - NMHCem (v g/km)  

Emisije trdnih delcev - PMem (v g/km)  

Emisijski razred vozila  

Vrsta energenta  

 

Osnovni podatki o ponujenem vozilu 

Opis ponudbene postavke Vrednost 

Proizvajalec vozila   

Tip vozila  

Število prevoženih kilometrov na dan oddaje ponudbe  

Poraba energenta (v l/km ali kWh/km)  

Emisije ogljikovega dioksida  - CO2em (v kg/km)  

Emisije dušikovih oksidov - NOxem (v g/km)  

Emisije nemetanskih ogljikovodikov - NMHCem (v g/km)  

Emisije trdnih delcev - PMem (v g/km)  

Emisijski razred vozila  

Vrsta energenta  

 

Osnovni podatki o ponujenem vozilu 

Opis ponudbene postavke Vrednost 

Proizvajalec vozila   

Tip vozila  

Število prevoženih kilometrov na dan oddaje ponudbe  

Poraba energenta (v l/km ali kWh/km)  

Emisije ogljikovega dioksida  - CO2em (v kg/km)  

Emisije dušikovih oksidov - NOxem (v g/km)  

Emisije nemetanskih ogljikovodikov - NMHCem (v g/km)  

Emisije trdnih delcev - PMem (v g/km)  

Emisijski razred vozila  

Vrsta energenta  
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Osnovni podatki o ponujenem vozilu 

Opis ponudbene postavke Vrednost 

Proizvajalec vozila   

Tip vozila  

Število prevoženih kilometrov na dan oddaje ponudbe  

Poraba energenta (v l/km ali kWh/km)  

Emisije ogljikovega dioksida  - CO2em (v kg/km)  

Emisije dušikovih oksidov - NOxem (v g/km)  

Emisije nemetanskih ogljikovodikov - NMHCem (v g/km)  

Emisije trdnih delcev - PMem (v g/km)  

Emisijski razred vozila  

Vrsta energenta  

 
Navedeni podatki se bodo uporabili pri merilu »Ocena stroškov v življenjski dobi vozila«, ki je eno izmed meril za izbiro 

najugodnejšega ponudnika. 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

PRILOGE: 

 tehnična dokumentacija proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, iz katerega izhaja, da je  merilo izpolnjeno ali 

 poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane ustanove, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno ali 

 drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. 
 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše ter se mu priloži zahtevane priloge. 

 Ponudnik naloži OBRAZEC 2/1 – PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA in priloge v 
informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC 3 - IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT  

 

Naziv ponudnika: 

 

Naslov ponudnika:  

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo 

pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 

kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018, 69/2019, 

49/2020 in 80/2020; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), 

 na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne 

znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe, 

 naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, 

 naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila 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, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, 

 nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS 

št. 69/2011), 

 smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt 

sedež, 

 da bodo ponujeni avtobusi najkasneje ob izročitvi v uporabo naročniku registrirani v Republiki Sloveniji oziroma 

ustrezno homologirani, 

 da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za predmet javnega naročila, ob tehničnem 

prevzemu vozila predložil naročniku pooblastilo, da naročnik v našem imenu sklene zavarovanje, plača cestnino in 

registrira avtobuse, 

 smo v celoti seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, njenimi popravki ter dopolnitvami in se z 

njeno vsebino strinjamo (vključno z določili vzorca pogodbe). 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

Obrazec 3 – Izjava za gospodarski subjekt predložijo vsi sodelujoči v ponudbi (ponudnik, ponudniki v skupnem nastopu, 

podizvajalci in subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik). 
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NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec 3 – Izjava za gospodarski subjekt v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Izjava – ponudnik«, ostali 
sodelujoči v ponudbi pa v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.
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OBRAZEC 4 - SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA 
 

 

 

Naziv podizvajalca: 

 

Naslov podizvajalca: 

 

 

 

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Najem štirih 

avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov«, 

 

 

namesto ponudnika ______________________________________________________________  /vpiše se naziv in naslov 

ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam. 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše zgolj v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. 

 Ponudnik naloži OBRAZEC 4 - SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi 
dokumenti«.  
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            OBRAZEC 5 – TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
 

Avtobusi morajo zraven splošnih zahtev za vozila in pogojev iz splošnega pravilnika, ki ureja naprave in opremo 

vozil v cestnem prometu,  izpolnjevati tudi posebne pogoje o ekološki normi EURO VI in v nadaljevanju navedene 

zahteve: 

 

Poz. KOMPONENTA AVTOBUSA OPIS  ZAHTEVE IZPOLNI PONUDNIK 

1.  Namen uporabe avtobusa 
Nizkopodni avtobus za uporabo v 

mestnem prometu 
  Da   Ne 

OSNOVNE DIMENZIJE VOZILA 

2.  Dolžina Od 10.400 do 11.000 mm ____________ mm 

3.  Širina Najmanj  2,300 m _____________ m 

4.  Višina  Do 3,3 m _____________ m 

5.  Število potniških mest Najmanj  55 _____________ 

6.  Število potniških sedežev Najmanj  20 _____________ 

7.  Nadgradnja avtobusa 
Vozilo razreda I 

CE–nizkopodni enonivojski ( LF ) 
 Da   Ne 

MOTOR, MENJALNIK, PNEVMATIKE IN VZMETENJE 

8.  Moč motorja Najmanj  180 kW ____________ kW 

9.  Navor motorja Najmanj 1400 Nm pri 1000-1350 vrt/min ____________ Nm 

10.  Izpolnjevanje standarda za 

izpušne pline 

EURO VI;  

dokaz: tehnična dokumentacija 

proizvajalca oziroma potrdilo o 

homologaciji, iz katerega izhaja da blago 

izpolnjuje zahteve za standard EURO VI. 

 Da   Ne 

11.  Število valjev Najmanj 5 ____________ 

12.  Menjalnik 
Avtomatski, z najmanj 4 stopnjami 

naprej in vzvratno prestavo; 
 Da   Ne 

13.  

Vozilo mora biti opremljeno s 

kazalniki merjenja prestav ali 

merilnikom vrtljajev motorja, 

na katerem je označeno polje 

najučinkovitejšega delovanja 

motorja 

Da  Da   Ne 

14.  Vgrajen računalnik s prikazom 

porabe goriva 
Da  Da   Ne 
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Poz. KOMPONENTA AVTOBUSA OPIS  ZAHTEVE IZPOLNI PONUDNIK 

15.  
Vozilo mora biti opremljeno s 

sistemom za nadzor tlaka v 

pnevmatikah 

Da  Da   Ne 

16.  
Izpušne cevi vozila ne smejo 

biti na isti strani vozila kot 

vrata za potnike 

Da  Da   Ne 

17.  Dimenzije pnevmatik 275/70 R 22,5 ____________ 

18.  Vzmetenje 
Popolni dvig in spust. Naklon desne 

strani za lažji vstop potnikov. 
 Da   Ne 

ELEKTRIKA 

19.  Generator Najmanj  2, jakosti najmanj I=220 A  Da   Ne 

20.  Akumulator Kapaciteta najmanj 2 x 225 Ah  Da   Ne 

21.  Vtičnica za polnjenje 

akumulatorjev 
Da, 24 V, v »NATO« izvedbi  Da   Ne 

22. V Vtičnice za polnjenje telefonov 

Najmanj 8 vtičnic za polnjenje telefonov 

(USB vtičnica), montirane na oprijemno 

drogovje ali notranje stranske stene 

 Da   Ne 

23.  Zunanje luči Dnevne luči V LED izvedbi  Da   Ne 

24.  Žarometi Sprednje halogenske luči, meglenke  Da   Ne 

25.  Ostale luči 

V LED izvedbi; sprednji in zadnji 

smerniki, zadnje luči, zavorna luč, 

sprednje in zadnje pozicijske luči 

 Da   Ne 

26.  Notranja razsvetljava 
Naj bo izvedena s svetlobnimi diodami 

(LED) 
 Da   Ne 

27.  Prikazovalnik smeri vožnje 

spredaj 

Da, v LED izvedbi; prikaz številke proge in 

ciljne postaje; velikost LED matrike: 128 

x 16, rumene barve; rotiranje v 1. ali 2. 

Vrstici (kot npr. Mobitec) 

 Da   Ne 

28.  

Prikazovalnik smeri vožnje na 

desnem boku 

Da, v LED izvedbi; prikaz številke proge in 

ciljne postaje; velikost LED matrike: 114 

x 14, rumene barve; (kot npr. Mobitec) 
 Da   Ne 

29. 1 

Prikazovalnik številke proge 

zadaj 

Da, v LED izvedbi;  velikost LED matrike: 

28 x 16, rumene barve; (kot npr. 

Mobitec) 
 Da   Ne 

30. 1

9 

Prikazovalnik številke linije 

spredaj 

Da, v LED izvedbi; rumene barve. (kot 

npr. Mobitec)  Da   Ne 
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Poz. KOMPONENTA AVTOBUSA OPIS  ZAHTEVE IZPOLNI PONUDNIK 

31. N

o Notranji prikazovalnik  

Izvedena predpriprava 1x , TFT za prikaz 

postajališč , 3:1, 29'', 698x223mm Full 

HD (kot npr.MOBITEC INFOTainment ) 

 Da   Ne 

32.  Video nadzorni sistem 

Da, s 3 kamerami, z možnostjo snemanja 

v IR spektru; snemalnik; monitor z 

možnostjo prikaza slik 3 kamer istočasno 

ali slike posamezne kamere; najmanj 2 

monitorja 

 Da   Ne 

33.  Plačilni sistem 

Izvedena mora biti predpriprava za 

montažo validatorjev: pritrdilna mesta in 

instalacije 

 Da   Ne 

34.  Avto radio DA, mikrofon za voznika  Da   Ne 

ZAVORNI SISTEM 

35. 2 Zavore Disk/kolutne na vseh  kolesih, zračne  Da   Ne 

36. 2 Sistem proti blokiranju koles 

(ABS) 
Da  Da   Ne 

37. 2 Sistem proti zdrsu pogonskih 

koles (ASR) 
Da  Da   Ne 

38. 2 Elektronski zavorni sistem 

(EBS) 
Da  Da   Ne 

39. 2 Retarder Da  Da   Ne 

40.  Pnevmatska parkirna zavora na 

zadnjih kolesih 
Da  Da   Ne 

OGREVANJE IN HLAJENJE VOZILA 

41. 4

0 Ogrevanje vozila-osnovno Se izvede s toploto, ki jo proizvaja motor  Da   Ne 

42. 4

1 Ogrevanje pri vozniku-dodatno Da  Da   Ne 

43. 4

2 Ogrevanje potniškega prostora 
Samostojno, toplovodno, moči najmanj 

16 kW 
 Da   Ne 

44. 4

3 

Toplovodno predgretje 

motorja z nastavitveno uro 

Da 
 Da   Ne 

45. 4

4 

Zračenje potniškega prostora Skozi električne strešne lopute in strešne 

zračnike  Da   Ne 
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Poz. KOMPONENTA AVTOBUSA OPIS  ZAHTEVE IZPOLNI PONUDNIK 

46. 4 Hlajenje pri vozniku Avtomatska klimatska naprava  Da   Ne 

47. 4 Hlajenje v potniškem prostoru 
Avtomatska klimatska naprava, hladilne 

moči najmanj 24 kW 
 Da   Ne 

OSTALE ZAHTEVE 

48.  Volumen rezervoarja  za gorivo 

Volumen rezervoarja za gorivo mora biti 

tolikšen, da vozilo lahko prepelje z eno 

polnitvijo najmanj 320 km; 

____________ litrov 

49. 4 Protiblatne zavesice Da, za prednjimi in zadnjimi kolesi  Da   Ne 

50. 4 Protikorozijska zaščita 

Nosilna konstrukcija vozila mora biti 

tako dobro zaščitena pred korozijo, da 

nosilna konstrukcija ne bo prerjavela v 

12 letih. (Karoserija avtobusa mora biti 

protikorozijsko zaščitena s katodnim 

potopnim lakiranjem oziroma izdelana iz 

nerjavečega jekla ali aluminija) 

 Da   Ne 

51. 4

9 Oplaščenje stranskih sten 
Aluminijasta pločevina prilepljena na 

nosilne elemente 
 Da   Ne 

52. 5

0 
Prednja in zadnja stena, 

blatniki 

Naj bodo izdelani iz poliestra, ojačenega 

s steklenimi vlakni 
 Da   Ne 

53. 5

1 Barva vozila 

RDEČA, RAL 2002 

(EUROCOLOR barvna oznaka rdeča EC 

090-55-70 (RAL 2002)) 

 Da   Ne 

54.  Okna 

Enojna zasteklitev  z  zatemnjenimi 

(toniranimi) stekli; preklopna okna na 

vsaki strani.  

Zatemnitev mora biti izvedena v skladu s 

Pravilnikom o zatemnjevanju stekel.  

 Da   Ne 

55. 5

2 Stransko okno pri vozniku 
V drsni izvedbi, ogrevano, dvojno 

zastekljeno   
 Da   Ne 

56. 5

4 Strešne lopute Najmanj dve z električnim upravljanjem  Da   Ne 

57.  I. vrata 

DA, dvokrilna, svetle širine najmanj 

1.200 mm, notranje odpiranje  s 

pomočjo električnega ali pnevmatskega 

pogona  

 Da   Ne 

58.  Steklo prednjih vrat Ogrevano, dvojno zastekljeno    Da   Ne 



 

 

Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

Matična št.: 3992071000, ID za DDV: SI 92859976 

Srg. 2011/22798 Okrožno sodišče v Mariboru 

Osnovni kapital: 800.000,00 EUR  

TRR: SI56 3000 0000 8995 913, T: + 386 59 180 481  

F: + 386 59 180 480, W: www.marprom.si, E: info@marprom.si 
 
 

33 

Poz. KOMPONENTA AVTOBUSA OPIS  ZAHTEVE IZPOLNI PONUDNIK 

59.  II. vrata  

DA, dvokrilna, svetle širine najmanj 

1.200 mm, notranje odpiranje  s 

pomočjo električnega ali pnevmatskega 

pogona; z dvojno zasteklitvijo 

 Da   Ne 

60.   III. vrata 

DA, dvokrilna svetle širine najmanj 800 

mm, notranje ali zunanje odpiranje s  

pomočjo električnega ali pnevmatskega 

pogona; z dvojno  

zasteklitvijo 

 Da   Ne 

61.  Ogledala zunanja, vzvratna Ogrevana in električno nastavljiva  Da   Ne 

62.  Ogledalo v potniškem prostoru 

DA.  

Pri vozniku, s širokokotnim vidnim 

poljem  za dober pregled nad potniškim 

prostorom. 

 Da   Ne 

63.  Oprijemno drogovje 

V  potniškem prostoru mora biti najmanj 

8 vertikalnih oprijemnih drogov,  

povezanih s horizontalnimi drogovi; 

drogovi naj bodo iz nerjavečega jekla 

 Da   Ne 

64. 5 STOP tipke za potnike 

Na oprijemnem drogovju morajo biti 

montirane STOP tipke, stikala za 

odpiranje in zapiranje za vsaka vrata. 

 Da   Ne 

65.  Protisončne rolo zavese 

Na voznikovi strani vetrobranskega 

stekla, z električnim pomikom in na 

voznikovem oknu, z ročnim pomikom 

 Da   Ne 

66. 5 
Prikaz časa in zunanje 

temperature v potniškem 

prostoru 

Da, prikaz časa z radijsko kontrolirano 

uro in digitalnim prikazom 
 Da   Ne 

67.  Digitalni tahograf Da  Da   Ne 

68.  Javljalnik požara v motornem 

prostoru 
Da  Da   Ne 

69.  Gasilni aparat Da  Da   Ne 

70.  Opozorilne nalepke Da, v skladu s predpisi, v slovenščini  Da   Ne 

71.  Sedeži v potniškem prostoru 

Najmanj  20 sedežev, z ogrodjem iz 

umetne mase; sedala in naslonjala 

morajo biti prekrita s trpežnim blagom. 

 Da   Ne 

72. 5 Preklopni  sedeži 

Pri prostoru za invalidski voziček morata 

biti montirana najmanj 2 preklopna 

sedeža 

 Da   Ne 
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Poz. KOMPONENTA AVTOBUSA OPIS  ZAHTEVE IZPOLNI PONUDNIK 

73. 6 Vozniški sedež 

Mora biti zračno vzmeten, nastavljiv 3D 

(naprej-nazaj, gor-dol, levo-desno), 

ogrevan in z naslonom za glavo. Kot 

primer ustreznega sedeža navajamo 

sedež ISRI 6860/885 NTS. 

 Da   Ne 

74. 1 Vozniški  prostor Voznikov prostor mora biti v celoti zaprt  Da   Ne 

75.  Prostor za prtljago voznika  Da, z možnostjo zaklepanja  Da   Ne 

76.  Pregradna stena za voznikom Da  Da   Ne 

77.  Vlečna kljuka Da, spredaj, demontažna  Da   Ne 

78. 6 Zagozde koles Da, najmanj 2 kosa  Da   Ne 

79. 6 Rezervno kolo Da - priloženo  Da   Ne 

80. 6 Dvigalka in ključi za demontažo 

koles 
Da  Da   Ne 

81. 6

7 Homologacija vozila 
Avtobus mora imeti homologacijo za 

kategorijo M3, razred 1 
 Da   Ne 

 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik v tabelo (v tretji stolpec) pri vsaki točki zapiše način (podatke) o izpolnjevanju posameznega pogoja. Naročnik si 
pridružuje pravico zahtevati od ponudnikov dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev za ponujeno vozilo. 
Dokazila bo ponudnik posredoval na poziv naročnika v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, lahko pa jih ponudnik predloži že ob 
oddaji ponudbe. 

 Ponudnik naloži obrazec št. 5: tehnična specifikacija predmeta javnega naročila v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi 
dokumenti«. 
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OBRAZEC 6 – SOGLASJE 
 
 
Ponudnik predloži soglasje (v kolikor ni lastnik ponujenih avtobusov), iz katerega bo razvidno, da lastnik avtobusov soglaša z 
oddajo avtobusov v podnajem naročniku. 
 
 
 
 

NAVODILO: 

 Ponudnik predloži soglasje le v primeru, če ponuja avtobuse, ki niso v njegovi lasti. 

 Ponudnik naloži obrazec št. 6: soglasje v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC 7 – VZOREC POGODBE 

Javno podjetje Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, ki ga zastopa Damir Jurenec, po posamičnem pooblastilu 
direktorja št. 10/2017 
matična številka: 3992071000 
ID za DDV: SI92859976 
(v nadaljevanju besedila: najemnik) 
 
in 
 
____________________________________________, ki ga zastopa direktor(ica) _______________________ 
matična številka:___________________ 
ID za DDV:__________________ 
Številka TRR:__________________________ 
(v nadaljevanju besedila: najemodajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 
 

Pogodbo za najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov 

št. JN–13/2020 – P 

 
 

UVODNA DOLOČBA 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je Javno podjetje Marprom d.o.o. (v nadaljevanju besedila: najemnik) na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. 

RS, št. 91/2015, 14/2018, 69/2019, 49/2020 in 80/2020; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvedlo naročilo male 

vrednosti za najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov, 

 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil (številka objave JN005592/2020-W01 z dne 10. 9. 2020), 

 je bila druga pogodbena stranka (v nadaljevanju besedila: najemodajalec) izbrana kot najugodnejši ponudnik, 

 sta ponudba izbranega najemodajalca in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: 

dokumentacija JN) sestavni del te pogodbe, 

 pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila. 
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PREDMET POGODBE, ROK IZROČITVE IN PREVZEMA 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je najem avtobusov, pod pogoji in na način določen s to pogodbo. 
 
Najemodajalec bo oddal najemnik pa prevzel v najem naslednje avtobuse:  
 

Naziv in tip vozila Številka šasije Število sedišč/stojišč 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

3. člen 
 
Najemodajalec bo izročil predmet najema v uporabo in posest najemniku najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po 
sklenitvi pogodbe. Najemodajalec bo avtobuse dostavil naročniku na lokacijo Ob Dravi 6, 2000 Maribor. 
 

4. člen 
 
Ob prevzemu predmeta najema se sestavi primopredajni zapisnik, v katerem se ugotovi stanje predmeta najema ob 
prevzemu. 
 

5. člen 
 
Najemodajalec preda najemniku  avtobuse, ki so opremljeni z ustrezno opremo in dokumentacijo. Najemodajalec se 
zavezuje, da bo najemniku ob podpisu pogodbe predložil pooblastilo, da lahko najemnik v njegovem imenu sklene 
zavarovanje, plača cestnino in registrira avtobuse. 
 
Najemnik bo tako za ves čas trajanja pogodbe zagotavljal registracijo in zavarovanje za predmet najema v svoje breme.  
 
V primeru, da najemnik ob prevzemu avtobusov, ki so predmet najema ugotovi, da avtobusi ne izpolnjujejo pogojev 
opredeljenih v prvem odstavku tega člena, ima pravico, da prevzem takšnih avtobusov zavrne ter zahteva od najemodajalca 
izročitev ustreznih avtobusov, kot je to opredeljeno v prvem odstavku tega člena. 
 

6. člen 
 
Od končne primopredaje med najemodajalcem in najemnikom dalje, je najemnik dolžan plačevati najemnino in vse ostale 
stroške, skladno z določili te pogodbe. 
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PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

7. člen 
 
Stranki se v zvezi s predmetom najema dogovorita ter se najemnik nasproti najemodajalcu zavezuje, da bo: 

 predmet najema uporabljal izključno za opravljanje svoje registrirane dejavnosti, v skladu z namenom te pogodbe in 
z vestnostjo skrbnega in dobrega gospodarja, 

 na svoje stroške nemudoma in brez odlašanja odpravil vsakršno škodo oziroma poslabšanje predmeta najema, ki je 
nastala na predmetu najema po njegovi krivdi (naklep in huda malomarnost),  

 ne bo vršil predelav ali dodelav na predmetu najema brez soglasja najemodajalca, 
 za morebitna investicijska vlaganja in posege v predmet najema pridobil predhodno pisno soglasje najemodajalca, 

pri čemer lahko ob soglasju med strankama stroške posega pobota  z najemnino, 
 zagotavljal redno vzdrževanje, kar vključuje redne servise avtobusov in redna popravila (vključno s popravili poškodb 

nastalih v prometni nesreči) po standardih najemodajalca izključno  v servisu najemodajalca, v nasprotnem primeru 

ima najemodajalec pravico razdreti najemno pogodbo in zahtevati plačilo vseh preostalih mesečnih najemnin za 

sklenjeno najemno obdobje po pogodbi, zaračunati prevožene kilometre, ki presegajo omejitev, 

 zagotavljal redno dolivanje tekočin, obnovo zavornih oblog glede na obrabo, menjavanje žarnic in drugega 

potrošnega materiala, pnevmatik, 

 omogočil najemodajalcu kadarkoli ob prisotnosti predstavnika najemnika preveriti stanje in uporabo predmeta 

najema oziroma izpolnjevanje najemnikove obveze ravnanja v smislu dobrega gospodarja 

 zagotavljal izredna popravila, kar vključuje razne okvare motorja, menjalnika in drugih elektronskih delov. 
 
Najemodajalec se proti najemniku zaveže, da bo: 

 najemniku izročil predmet najema v stanju, ki najemniku omogoča uporabo predmeta najema. 
 

8. člen 
 
Najemnik, brez pisnega soglasja najemodajalca, ne sme predmet najema oddajati v podnajem. 

NAJEMNINA IN STROŠKI 

9. člen 
 

Naziv ponudbene postavke Vrednost 

Najem avtobusa (v EUR brez DDV/mesec)       EUR/mesec 

Število avtobusov 4 

Ponudbena vrednost vseh štirih avtobusov (v EUR brez DDV/mesec)       EUR 

Število mesecev 36 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV/36 mesecev)        EUR 

Vrednost DDV       EUR 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV/36 mesecev)       EUR 

 
Cena najemnine je fiksna za čas trajanja pogodbe. 
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Najemnik bo račune za predmet javnega naročila poravnal na račun najemodajalca št. _____________________, odprt pri 
_______________________, in sicer 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki bo izstavljen najkasneje do 5. 
v mesecu za pretekli mesec. Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Če zadnji dan roka plačila 
sovpada z dnem, ki je po zakonu praznik ali dela prost dan, se za zadnji dan roka plačila šteje naslednji delavnik. 
 
Stranki sta sporazumni, da je izvajalec v primeru zamude plačila upravičen od naročnika terjati zakonske zamudne obresti. 
 

10. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemnika dodatno bremenijo še naslednji obratovalni stroški v zvezi s predmetom 
najema: stroški goriva, voznikov, cestnin, vinjet in ostali z obratovanjem povezani stroški (kot so npr. čiščenje, pranje, 
dolivanje raznih tekočin, licence, itd.), stroški registracije, tehničnih pregledov in zavarovanja v zvezi s predmetom najema, 
tako, da le-ti bremenijo najemnika in jih slednji plačuje posebej, samostojno, ločeno od plačevanja najemnine.  

TRAJANJE POGODBE 

11. člen 
 
Najemno razmerje po tej pogodbi se sklepa za obdobje šestintrideset (36) mesecev od podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
S prenehanjem pogodbe je najemnik dolžan predmet najema vrniti najemodajalcu v stanju, kakršno je bilo ob primopredaji 
predmeta najema upoštevaje običajno izrabo avtobusov. 

POGODBENA KAZEN 

12. člen 
 
V primeru, da najemodajalec najemniku ne bo pravočasno dostavil avtobusov v najem in uporabo in razlog za to ne bo višja 
sila, je dogovorjena pogodbena kazen v višini tri odstotke (3 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude. 
Višina pogodbene kazni je omejena na največ deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti. Najemnik bo 
uveljavljal pogodbeno kazen tako, da bo najemodajalcu izstavil račun z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa. 
 
V primeru, da najemodajalec najemniku ob predaji avtobusov v uporabo, ne bo pravočasno dostavil vse potrebne 
dokumentacije določene s to dokumentacijo JN, se smiselno uporabijo določila iz prejšnjega odstavka. 
 
Pravica do uveljavljanja pogodbene kazni je neodvisna od nastanka škode najemniku.  

ODSTOP OD POGODBE 

13. člen 
 
V primeru, da najemodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, 
začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev. 
 
Najemnik lahko odstopi od te pogodbe v primeru, da najemodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti navedenih v tej pogodbi. 
O morebitnem neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti bo najemodajalec s strani najemnika predhodno obveščen. Če 
najemodajalec ne upošteva pisnih opozoril najemnika, lahko najemnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe najemnik 
pisno obvesti najemodajalca. V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, 
kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. 
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VIŠJA SILA 

14. člen 
 
Medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, izvirajočih iz te pogodbe, se ne izvajajo v času, ko katera od 
pogodbenih strank zaradi višje sile ne more izpolnjevati svojih obveznosti. 
 
Določba prvega odstavka tega člena nima vpliva na pravice, ki jih je pogodbena stranka pridobila pred nastopom dogodka 
višje sile, kakor tudi ne na obveznosti, ki bi jih morala izpolniti pred tem. 
 
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o 
uporabi predmeta najema v takih pogojih. Pisno obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih 
potencialnih posledicah. 
 
Če za pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne 
obvesti druge pogodbene stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za 
uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.  
 
Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tej pogodbi ali po zakonu pripadajo zaradi kršitve druge pogodbene 
stranke, če je kršitev nastala zaradi višje sile. 
 
Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne dolžnosti po tej pogodbi, se rok za izvršitev ustrezno podaljša. 
 
Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude 
ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka. 
 
Ko preneha nezmožnost spolnjevati obveznosti zaradi višje sile, pogodbeni stranki nadaljujeta s izpolnjevanjem medsebojnih 
pravic in obveznosti v skladu s pogodbo. 

SPREMEMBA OKOLIŠČIN 

15. člen 
 
Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in 
to v takšni meri, da bi bilo neupravičeno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od pogodbenih strank, 
ima druga pogodbena stranka pravico zahtevati spremembo te pogodbe. 
 
O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno 
obvestiti in se dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki 
je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno 
okoliščino. Obvestilo mora biti kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.  
 
Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z 
namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine. 
 
Za spremenjene okoliščine štejejo poleg (izvirnih) nacionalnih prepisov, tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi drugih 
organov, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske unije v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo 
izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava EU, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka. 
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PREDSTAVNIKI STRANK 

16. člen 
 
Za urejanje vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo pogodbeni stranki kot skrbnike te pogodbe določita: 

a) za najemnika:  

 Tomislav Trbušić, tomislav.trbusic@marprom.si. 
 

b) za najemodajalca: 

 _______________________________________. 

PODIZVAJALCI 

17. člen 
 
Najemodajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi

1
: 

1.  

2.  

 

1 
Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun,  

zakonite zastopnike, vsaka vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok 
izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem 
plačilu. 
 

Najemodajalec mora med izvajanjem javnega naročila najemnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega 

odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in sicer najkasneje 

v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni najemodajalec skupaj z obvestilom 

posredovati tudi naslednje podatke in dokumente: 

 izjavo podizvajalca, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 

Najemodajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z najemnikom ali med 

njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora najemniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil 

s svojim naročnikom (najemodajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe. 

 

Ker bo najemodajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo 

neposredno plačilo, najemodajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča najemnika, da na podlagi potrjenega računa s strani 

glavnega najemodajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega 

najemnik namesto najemodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do najemodajalca.  

 

Najemodajalec se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil predhodno potrjene račune svojih podizvajalcev.  

 
Najemodajalec, za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam. 
  

mailto:tomislav.trbusic@marprom.si
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

18. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije 
oziroma pravni osebi iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji oziroma pravni osebi iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije oziroma pravne osebe iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku; 

 je nična. 
 

19. člen 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko najemnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja in določila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

 javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 

 v času oddaje javnega naročila je bil najemodajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga najemnik moral 
izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom najemnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja, 

 zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU 
ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano najemodajalcu. 

 
V primeru statusno pravnega preoblikovanja najemnika, si najemnik pridružuje prekiniti pogodbo v roku treh (3) mesecev, po 
predhodnem obvestilu drugi pogodbeni stranki, ki mora biti poslano s priporočeno poštno pošiljko. Odpovedni rok prične teči 
naslednji dan po uspešno opravljeni vročitvi. 
 

20. člen 
 

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

 če bo najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali 

socialne zakonodaje s strani najemodajalca ali podizvajalca ali  

 če bo najemnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri najemodajalcu 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 (6) mesecev oziroma če 

najemodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu najemodajalec ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od 

seznanitve s kršitvijo.  
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V primeru izpolnitve okoliščin 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 najemnik obvestil 

najemodajalca. 

 

Če najemnik v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 

pogodba razvezana trideseti (30) dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

21. člen 
 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševati sporazumno s pogajanji 
in s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja. 
 
Če do sporazumne rešitve spora ne pride, ali se katerakoli od pogodbenih strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne 
spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
   

22. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra 
gospodarja. 
 

23. člen 
 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 

24. člen 
 
Nobena pogodbena stranka ne sme brez privolitve druge pogodbene stranke odstopiti te pogodbe tretji osebi ali prenesti 
nanjo posamezne pravice oziroma obveznosti iz te pogodbe, razen v naslednjih primerih: 

 če gre za statusne spremembe najemodajalca, če so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za obvezen prenos na 

tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa na univerzalne pravne naslednike najemodajalca 

(pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali če najemodajalec ustanovi za izvrševanje pravic in 

obveznosti po tej pogodbi, hčerinsko družbo, 

 če je prenos s pogodbo izrecno predviden. 

 

Odstop pogodbe ali prenos posameznih pravic in obveznosti na tretjega, drugi pogodbeni stranki ne sme povzročiti povečanja 
obveznosti ali zmanjšanja pravic, kakor tudi ne težav oziroma nesorazmernih stroškov z uresničevanjem pravic po tej 
pogodbi. 
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25. člen 
 
Pogodba je napisana v  štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka pogodbe po dva (2) izvoda.  
 
 

V                              , dne   V Mariboru, dne 

   

Najemodajalec: 

 

 

Direktor(ica) 

 

 

 

 Najemnik: 

Javno podjetje MARPROM d.o.o. 

 

Damir Jurenec 

Po posamičnem pooblastilu  

direktorja št. 10/2017 

 

 

 

NAVODILO: 

 Ponudnikom obrazca 7 –  vzorec pogodbe, ni potrebno izpolnjevati in prilagati v sistem e-JN. Ponudnik s predložitvijo Obrazca 3 – 
Izjava za gospodarski subjekt potrdi strinjanje z določbami pogodbe. 
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OBRAZEC 8 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

 
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE 

Na podlagi javnega naročila »Najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov«, ki se izvaja po postopku naročila 

male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil (številka objave JN005592/2020-W01 z dne 10. 9. 2020), izročamo 

Javnemu podjetju Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor bianco  menico, na katerih je podpisana pooblaščena oseba 

za zastopanje: 

_________________________________  _____________________________ 
(priimek in ime)                                                                      (podpis pooblaščene osebe) 

 

Namen izdaje menice je zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo: devetdeset (90) dni od roka, določenega za oddajo 

ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 

Prejemnika teh menic pooblaščamo, da v primeru, da ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, da 
izbrani ponudnik v zahtevanem času ne sklene pogodbe, unovči izdane menice v vrednosti 10.000,00 EUR ter da izpolni vse 
druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v zgoraj navedenem primeru. 
 
Izdajatelj menic pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da menico domicilira pri 
__________________________, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka _____________________________________ 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo te menice v 
skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Izdajatelj menic se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menic. 
 
Predmetno pooblastilo se  šteje kot  nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja 
menic, za plačilo omenjene menice. 
 
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da na menico vpiše 
klavzulo »brez protesta«. 
 
Izdajatelj menice izrecno soglaša, da velja pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih 
podpisnikov izdajatelja. 
 

V_____________________, dne_________             

Izdajatelj menic: 

________________  

         
(podpis in žig ponudnika) 

Priloga: 1x bianco menica. 
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NAVODILO: 

 Ponudnik pošlje izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev (v originalu) in 

podpisano ter žigosano bianco menico (v originalu) na naslov naročnika (skladno z določili točke 11.1.10 

dokumentacije JN). Za označitev lahko uporabi OBRAZEC 9 – OVOJNICA. 
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OBRAZEC ŠT. 8/1: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (VZOREC) 

 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE 

Na podlagi javnega naročila »Najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov«, ki se izvaja po postopku naročila 

male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil (številka objave JN005592/2020-W01 z dne 10. 9. 2020), izročamo 

Javnemu podjetju Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor bianco menico, na katerih je podpisana pooblaščena oseba 

za zastopanje: 

_________________________________  _____________________________ 
(priimek in ime)                                                                      (podpis pooblaščene osebe) 

 

Namen izdaje menice je zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova izvedbe javnega naročila »Najem štirih 

avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov«, z veljavnostjo: trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe. 

Prejemnika teh menic pooblaščamo, da v primeru nastopa okoliščin zaradi katerih bo naročnik unovčil finančno zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, unovči izdane menice v vrednosti deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti 
(vrednost z DDV) ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v 
zgoraj navedenem primeru. 
 
Izdajatelj menic pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da menico domicilira pri 
__________________________, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka _____________________________________ 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo te menice v 
skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Izdajatelj menic se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menic. 
 
Predmetno pooblastilo se  šteje kot  nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja 
menic, za plačilo omenjene menice. 
 
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da na menico vpiše 
klavzulo »brez protesta«. 
 
Izdajatelj menice izrecno soglaša, da velja pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih 
podpisnikov izdajatelja. 
 

V_____________________, dne_________             

Izdajatelj menic: 

________________  

         
(podpis in žig ponudnika) 

NAVODILO: 

 Ponudnikom obrazca št. 7/1 ni potrebno prilagati ob oddaji ponudbe. Predložitev obrazca št. 7/1 bo naročnik zahteval od 
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. 
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OBRAZEC 9 – OVOJNICA 

       

(naziv ponudnika) 

      
 

(naslov ponudnika) 

      
 

(poštna številka, kraj pošte)  

 

 

Prevzeto: 

(vpiše vložišče) 

 

Datum in čas prejema kuverte:  ____. 9. 2020 ob ____:____ uri 

 

 

 

NE ODPIRAJ! – finančno zavarovanje       JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. 

za resnost ponudbe         Mlinska ulica 1 

 

 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:       2000 Maribor 

Najem štirih avtobusov z upoštevanjem okoljskih vidikov 


