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OBR-1
Naročnik:

Številka: 4300-4/2014
Datum: 5.12.2014

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Dom starejših občanov Trebnje je na Portalu javnih naročil dne, _______________,
pod številko objave NMV________/________, objavil obvestilo o javnem naročilu (v
nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: poslovni najem osebnih vozil z nizkimi
emisijami, po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 19.12.2014 do 8. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 19.12.2014 ob 9. uri v prostorih naročnika.

Predstojnik naročnika
Mateja Ribič, direktorica
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Naročnik:

Številka: 4300-4/2014
Datum: 5.12.2014

NAVODILA ZA
IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Naročnik Dom starejših občanov Trebnje je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o
javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »poslovni najem
osebnih vozil z nizkimi emisijami «, po postopku oddaje naročila male vrednosti v
skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in
19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).
Naslov javnega naročila, kot ga je določil naročnik: poslovni najem s celovitimi
storitvami upravljanja in zavarovanja osebnih vozil z nizkimi emisijami.
Količina: 9 vozil
Dobavni rok: največ 90 dni po podpisu pogodbe
Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila so podrobneje navedena v »Tehničnih
specifikacijah.«
Trajanje najema: 3 leta od podpisa pogodbe.
2. člen
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
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3. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo na obrazcih
OBR-1 – OBR-11 in zahtevane priloge.
4. člen
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko
Portala javnih naročil v roku določenem v objavi obvestila o naročilu.
Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v določenem roku iz prejšnjega odstavka.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje
šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne
dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Sestanka s ponudniki ne bo.
5. člen
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in
dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu
pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje.
Na kuverti mora biti nalepljen izpolnjen obrazec za oznako ovojnice (OBR-1) »NE
ODPIRAJ –PONUDBA ZA POSLOVNI NAJEM OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI« in
številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem
naročilu, in bodo pravilno označene. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ali
založitev ponudb, ki ne bodo pravilno oziroma ustrezno označene.

7. člen
Ponudnik mora ponuditi dobavo oziroma najem vozil po tehnični specifikaciji naročnika,
navedeni v PRILOGI 1.
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8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima
neplačane obveznosti le do višine 50 evrov.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
B. Poklicna sposobnost:
8. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
9. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega TRR. Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti
toliko potrdil, kolikor ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše več kot 30 dni šteto od
dneva predvidenega za oddajo ponudbe.
11. Ponudnik mora nuditi 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:
12. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava OBR-5
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13. Ponudnik mora zagotavljati lastni ali pooblaščeni servis vozil (Dokazilo: izjava –
OBR-7), nadomestno vozilo v primeru okvar v roku do dveh ur in nadomestno vozilo za
čas rednega servisa ali popravila.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje iz 8. člena teh navodil in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.
9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdilo iz 10. točke 8. člena
navodil je lahko v kopiji, vendar mora ustrezati vsebini originala.
10. člen
Za izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, kot jih določa Uredba o zelenem javnem
naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13), je naročnik določil predmet
javnega naročila tako, da je iz opisa predmeta razvidno, da je predmet okoljsko manj
obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske
zahteve iz priloge Uredbe. Skladno z upoštevanjem 7. člena Uredbe je naročnik temeljne
okoljske zahteve vključil tudi med merila za izbor in sicer tako, da je določil kot merilo
ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
11. člen
Naročnik bo pravočasne, popolne in tako sprejemljive ponudbe razvrstil glede na merilo
»ekonomsko najugodnejša ponudba«, in sicer na podlagi naslednjega merila:
MERILO

OZNAKA
TOČK
ocena stroškov v življenjski
M1
dobi vozila (LCC)

ŠTEVILO TOČK DO
100

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni ponudnik je 100.
Pri merilu se bo kot najugodnejša ponudba štela tista ponudba, ki bo na podlagi spodaj
navedenega izračuna prejela najvišje število točk. Najugodnejša ponudba dobi 100 točk,
vsaka naslednja ponudba pa glede na najugodnejšo ponudbo sorazmerno manjše število
točk. Število točk za konkretno ponudbo se določi po enačbi:
Najnižja LCC
T= ----------------------------------------------------------- x 100
LCC primerjane ponudbe
Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo cena najema vozila,
vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in
zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski
dobi vozila štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški
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emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih
ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi
vozila.
Ker so predmet najema enaka vozila, bo naročnik izračunal LCC za eno posamezno
ponujeno vozilo pri vsakem ponudniku in na podlagi tega razvrstil prejete ponudbe.
Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - cena najema vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabil vrednosti, ki
jih v svoji ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni
dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih mora v ponudbi navesti ponudnik, so:
– cena najema vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR, pri
čemer se v zgornji enačbi upošteva cena najema v celotnem 3-letnem obdobju,
– poraba energenta, izraženo 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.
K ponudbi mora ponudnik priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Vrednosti, ki jih je opredelil naročnik so:
Opis parametra

Oznaka

Vrednost

kilometrina v življenjski
dobi vozila
vsebnost energije v
dizelskem gorivu

LCkm

200.000 km

PE

36 MJ/l
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vsebnost energije v
bencinu
vsebnost energije v
zemeljskem plinu ali
bioplinu
vsebnost energije v
utekočinjenem naftnem
plinu
vsebnost energije v etanolu
vsebnost energije v
biodizlu
vsebnost energije v
emulzijskem gorivu
vsebnost energije v vodiku
vsebnost energije v
električni energiji
cena za emisije ogljikovega
dioksida
cena za emisije dušikovih
oksidov
cena za emisije
nemetanskih
ogljikovodikov
cena za emisije trdnih
delcev
cena najcenejšega
energenta brez davka na
dodano vrednost
vsebnost energije v
najcenejšem energentu

PE

32 MJ/l

PE

38 MJ/Nm

PE

24 MJ/l

PE
PE

21 MJ/l
33 MJ/l

PE

32 MJ/l

PE
PE

11 MJ/Nm
3,6 MJ/kWh

CCO2

0,04 EUR/kg

CNOx

0,0044 EUR/g

CNMHC

0,001 EUR/g

CPM

0,087 EUR/g

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm ali
EUR/kWh

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, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabil
veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer upošteva ceno brez davka na
dodano vrednost, 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, bo naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta
(CEmin) uporabil veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo.
Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin,
etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, 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 cene stroškov v življenjski dobi upošteval ceno najcenejšega
energenta (CEmin) brez davka na dodano vrednost in veljavno na dan, ko poteče rok za
oddajo ponudb.
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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.
V primeru, da bo ponudnik v ponudbi zapisal očitno napačno vrednost pri posameznem
parametru, bo naročnik pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe upošteval
vrednost, ki izhaja iz tehnične dokumentacije vozila oziroma iz homologacije. Kot očitno
napačno vrednost bo naročnik upošteva vrednosti, za katere je očitno, da so zapisane v
napačni enoti (npr. v l/100 km namesto v l/km).

12. člen
Ponudbena cena mora biti navedena za mesečno obdobje in obdobje 36 mesecev.
Ponudnik mora navesti končno ceno mesečnega najema v evrih. Končna cena mora
vsebovati vse stroške poslovnega najema vozil in stroške zavarovanja, razen stroškov
goriva. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo
naročila.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Cene iz ponudbenega predračuna so za obdobje treh let od podpisa pogodbe fiksne.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske
napake, bo ravnal v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2.

13. člen
Ponudnik mora v sklopu ponujene cene najema za celotno obdobje najema zagotavljati:
- servisiranje vozil v lastni oziroma pooblaščeni servisni mreži,
- vsa redna vzdrževalna dela,
- vsa izredna popravila (vsi dogodki/okvare in popravila vozil, ki niso del rednega
vzdrževanja, ne glede na njihovo število in skupni strošek),
- ves potrošni material (zavorne ploščice, metlice brisalcev, zavorne tekočine, olja,
žarnice, ipd),
- sezonska menjava zimskih in letnih pnevmatik,
- servis pnevmatik (dodatni seti letnih in zimskih pnevmatik) z vključeno hrambo,
premontažo in centriranjem pnevmatik,
- zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da nastale okvare ni
možno odpraviti (popraviti),
- uporabo nadomestnega vozila enake ali višje kategorije z lastnostmi, ki ustrezajo
zahtevam tehničnih specifikacij, kadar je vožnja onemogočena zaradi enega
izmed naslednjih dogodkov: servis vozila oziroma mehanska okvara, nezgoda,
kraja,
- 24 urna pomoč na cesti, ki pokriva vse dogodke, zaradi katerih je vozilo lahko
nevozno, npr. okvara, prometna nesreča, predrtje gume,
- registracija vozil in urejanje postopkov, povezanih z registracijo vozil,
- zavarovanje vozil (vključevati morajo zavarovanje avtomobilske odgovornosti in
zavarovanje voznika (AO+), polni kasko brez odbitne franšize),
- svetovalna pomoč v primeru prometne nesreče,
- prevzem vozila za servis ali popravilo na naslovu najemnika oziroma na mestu
okvare.
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Cena najema ne vključuje stroškov vinjet in pranj vozil.
14. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
15. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino
gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru,
če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko
finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih
pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
16. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo
izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico
zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
17. člen
Ponudba mora veljati najmanj tri mesece. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva
podaljšanje veljavnosti ponudbe.

18. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati in izpolniti prazna
mesta (___________), ter vzorec podpisati in žigosati.
19. člen
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 80. člena ZJN-2 po sprejemu odločitve o
oddaji naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega
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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 o svoji odločitvi o odstopu od
izvedbe javnega naročila pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.
20. člen
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in
63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda
zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku
navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR 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-_____________. (uporabi se zaporedna številka objave na
portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega
naročila (6 mest + 2 mesti za leto))
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za
revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o
javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali
merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo
ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri
naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti
tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje
naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s
kvalificiranim potrdilom.
Predstojnik naročnika
Mateja Ribič, direktorica
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PRILOGA 1:
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Vozila, ki so predmet javnega naročila, morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za
okoljsko manj obremenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.
RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13), kot je podrobneje opredeljeno v 11. členu
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Količina: 9 vozil
Predvideno število kilometrov za obdobje 12 mesecev/1 vozilo: do 12.000 km
Za primer preseganja ali nedoseganja števila kilometrov glede na predhodno
predvideno število kilometrov upoštevajoč tolerance, se obračunajo stroški za
presežene kilometre oziroma povrnejo stroški za nedosežene kilometre po veljavnem
ceniku ponudnika, ki ga mora priložiti k ponudbi.
1.
-

-

-

Splošne zahteve za vsa osebna vozila:
vozila morajo biti nova, letnik 2013 ali 2014, z maksimalno do 30 km
prevoženimi kilometri ter istega tipa (modela) in iste oblike ter enake barve;
naročnik si pridržuje pravico izbrati barvo vozil iz proizvajalčeve palete barv za
ponujeni tip, model vozila,
vozila morajo ustrezati temeljnim zahtevam iz Uredbe o zelenem javnem
naročanju,
vozila morajo ustrezati najmanj emisijskemu razredu EURO V,
vozila morajo imeti servisno knjižico in navodila za uporabo v slovenskem
jeziku (dokumenti se morajo naročniku predati ob primopredaji vozil),
vozila morajo biti opremljena z vso obvezno opremo, kot jo predpisuje
Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14),
ponudnik mora zagotavljati servisiranje vozil v lastni oziroma pooblaščeni
servisni mreži,
vozila morajo biti ob dobavi opremljena z osnovnim kompletom pnevmatik. Na
vozilih mora biti nameščen komplet pnevmatik, ki je upoštevajoč zakonodajo
ustrezen za čas, v katerem so vozila dobavljena. Pnevmatike morajo ustrezati
zahtevam potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa in dimenziji
platišč. Pnevmatike ob dobavi morajo biti nove, ne obnovljene, nerabljene, ob
dobavi ne smejo biti starejše od datuma 1.1.2014,
število sedežev: 5
višina vozila od tal z obremenitvijo (prazno vozilo z 90% polnim rezervoarjem
za gorivo in z voznikom): najmanj 150 mm
velikost prtljažnega prostora: najmanj 225 litrov
moč motorja: najmanj 55 kW
poraba goriva, kombinirana vožnja: največ 4,5 l/100 km
po višini nastavljiv voznikov sedež
servo volan
varnostni pasovi spredaj in zadaj
varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani
stranski varnostni zračni blazini
dnevne luči
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-

klimatska naprava
avtoradio
12V vtičnica spredaj
preklopljiva zadnja klop
okrasni pokrovi koles
sistem proti blokiranju koles
sistem za nadzor stabilnosti vozila
sistem proti zdrsu pogonskih koles
funkcija za način vožnje eco
daljinsko centralno zaklepanje vozila
komplet gumijastih avtomobilskih preprog
možnost izbire kovinske barve brez doplačila.

2. Rok dobave: največ 90 dni od podpisa pogodbe
3. Kraj dobave: na lokaciji naročnika Stari trg 63, 8210 Trebnje.
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
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OBR-1

''OBRAZEC ZA OZNAKO OVOJNICE''
(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)

PONUDNIK:

PREJEMNIK:
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
Stari trg 63
8210 Trebnje

NAVEDBA OZNAKE JAVNEGA NAROČILA:
»NE ODPIRAJ –
PONUDBA ZA POSLOVNI NAJEM OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI«
Številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil: ______________________________

(izpolni naročnik)
Datum in ura predložitve:

Zaporedna številka
predložitve:
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OBR-2
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje

P O N U D B A št. ____________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod
številko objave NMV______________, se prijavljamo na vaš javni razpis za »poslovni najem s
celovitimi storitvami upravljanja in zavarovanja osebnih vozil z nizkimi emisijami« in
prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa, banka

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

17

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-3
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM
POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da na dan oddaje ponudbe nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00
EUR ali več.
4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da kot ponudnik nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za
postopek v zvezi z poklicnim ravnanjem.
7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka
ali hujša kršitev poklicnih pravil.
8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona______________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne
________________.
Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili
točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
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da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila;
da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno izstavljene
farkture.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni
podatki točni in resnični.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »poslovni
najem s celovitimi storitvami upravljanja in zavarovanja osebnih vozil z nizkimi
emisijami«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-4
Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: ________________________
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Dom starejših občanov Trebnje za namene
javnega razpisa »poslovni najem s celovitimi storitvami upravljanja in zavarovanja
osebnih vozil z nizkimi emisijami««, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne
______________, pod številko objave NMV_______________, pridobi naše osebne podatke o
kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali
nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.
b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na
Portalu javnih naročil.
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTIH

1. Izjavljamo, da kot ponudnik razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
2. Izjavljamo, da ponujena vozila ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne
dokumentacije.
3. Izjavljamo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v
tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo, ter da pod
navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-6
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV ZA VOZILA

Izjavljamo, da ponujena vozila ustrezajo temeljnim okoljskim zahtevam skladno z
Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13),
za kar smo v ponudbi tudi priložili dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z zahtevami
iz »Tehnične specifikacije«.
Priloga:
- izpisek iz Enotne evropske homologacije (WVTA-Whole Vehicle Type Approval)
za ponujeno vozilo, izdan s strani neodvisne institucije v okviru EU območja, iz
katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-7
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje

IZJAVA O RAZPOLAGANJU Z LASTNIMI ALI POOBLAŠČENIMI SERVISI
Izjavljamo, da razpolagamo z lastnimi ali pooblaščenimi servisi za ponujeno znamko
vozil, in sicer:
_____________________________________________________________________________________________________
(navesti servisno mesto)

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-8
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje

PONUDBENI PREDRAČUN
znamka vozila

količina
vozil

ponujeni tip, model
vozila

cena mesečnega
najema
v EUR brez DDV

cena mesečnega
najema
za 1 vozilo
v EUR brez DDV

skupna vrednost za
36 mesecev
v EUR brez DDV

cena najema za 36
mesecev
za 1 vozilo
v EUR brez DDV

____ % DDV
v EUR

Skupna
vrednost v EUR
z DDV

9

Nabavna cena vozila, ki vključuje DDV, v EUR

Poraba energenta in emisije
Vrsta in 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)
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Opombe:

Ponudnik pri porabi energenta in emisijah ogljikovega dioksida navede deklarirano porabo energenta in emisije
ogljikovega dioksida (CO2em) pri kombinirani vožnji.

V primeru razhajanj med navedenimi podatki v tem obrazcu ponudbenega predračuna in izpiskom iz Enotne
evropske homologacije, bo naročnik upošteval podatke na izpisku iz Enotne evropske homologacije za ponujeno
vozilo.

Naročnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabil zgoraj navedene vrednosti in vrednosti, ki
so navedene v »Navodilih ponudniku za pripravo ponudbe« v 11. členu.

K ponudbi mora ponudnik priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, oziroma
potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Ponudbeni pogoji:
1. Veljavnost ponudbe je do _________________________.
2. Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja; vsi
stroški so vračunani v ceni.
3. Dobavni rok za vozila je (maksimalno 90 dni) ____________ dni po podpisu pogodbe.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-9
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
ZAHTEVE:

znamka, tip in model:

letnik vozila / prevoženi kilometri

OPIS PONUDNIKA /(navesti, obkrožiti):

…………………………………………….
(navesti)

……………………….letnik……………..…km
(navesti)

vrsta karoserije:

…………………………. (navesti)

emisijski razred vozila (najmanj EURO V)

……………………………(navesti)
DA / NE

število sedežev: 5
višina vozila od tal z obremenitvijo (prazno vozilo z 90% s polnim
rezervoarjem za gorivo in z voznikom) najmanj 150 mm
velikost prtljažnega prostora (najmanj 225 l)
moč motorja: najmanj 55 kW
poraba goriva, kombinirana vožnja (največ 4,5 l/100 km)

(ustrezno obkrožiti)

………………………..mm (navesti)
………………………. l (navesti
……………………………KW (navesti)
……………………………l/100 km (navesti)
DA / NE

po višini nastavljiv voznikov sedež

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

servo volan

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

varnostni pasovi spredaj in zadaj

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

zračna blazina za voznika in sovoznika

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

stranski zračni blazini

(ustrezno obkrožiti)
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DA / NE
dnevne luči

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

klimatska naprava

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

avtoradio

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

12V vtičnica spredaj

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

preklopljiva zadnja klop

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

okrasni pokrovi koles

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

sistem proti blokiranju koles

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

sistem za nadzor stabilnosti vozila

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

sistem proti zdrsu pogonskih koles

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

funkcija za način vožnje eco

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

daljinsko centralno zaklepanje vozila

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE

komplet gumijastih avtomobilskih preprog
možnost izbire kovinske barve brez doplačila

(ustrezno obkrožiti)
DA / NE
(ustrezno obkrožiti)

Obvezna priloga predračuna: katalogi, prospektni material oziroma druga
dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične karakteristike in opisi ponujenih vozil;
ponudnik mora v priloženem materialu ustrezno označiti zahtevane podatke (npr. s
signirjem).
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter, da v
primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ponudniku ne bodo povrnjeni
nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-11
VZOREC POGODBE

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
ki ga zastopa ……….. (v nadaljevanju: najemnik)
davčna številka: ………
matična številka: ………
in
____________________________________________________________________________________________,
naslov:____________________________________________________________________________________,
ki ga zastopa_____________________(v nadaljevanju: najemodajalec)
ID št. za DDV:____________________,
matična številka:______________________,
sklepata naslednjo
POGODBO O NAJEMU OSEBNIH VOZIL
št. …………..
Uvodna določila

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je bil najemodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila
po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih
naročil dne_____________, št. objave ______________,
- da je predračun št. _________ z dne _______, ki je bil sestavni del ponudbe, kot Priloga 1
sestavni del te pogodbe,
- da je sestavni del pogodbe tudi razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo.
Predmet pogodbe
2. člen
Predmet te pogodbe je poslovni najem s celovitimi storitvami upravljanja in
zavarovanj novih osebnih vozil z nizkimi emisijami.
Količina vozil: 9
Znamka in tip vozil: _____________________________________________________________________
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Vozila morajo izpolnjevati vse zahteve iz tehnične specifikacije in ustrezati temeljnim
okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije skladno z Uredbo o zelenem javnem
naročanju.
Doba najema je 3 leta od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja najemnik vozila
vrne najemodajalcu v stanju upoštevajoč običajno rabo.
V času trajanja najemne pogodbe in tudi po njenem preteku ostane najemodajalec
pravni lastnik vozila.
Pogodbeno dogovorjena kilometraža za obdobje 12 mesecev za eno vozilo znaša do
12.000 km.
Za primer preseganja ali nedoseganja števila kilometrov glede na predhodno
predvideno število kilometrov upoštevajoč tolerance, se obračunajo stroški za
presežene kilometre oziroma povrnejo stroški za nedosežene kilometre po veljavnem
ceniku najemodajalca, ki je priložen ponudbi.
Cene in plačilni pogoji

3. člen

Pogodbena vrednost je ___________________ EUR brez DDV
____________________ EUR z DDV
Višina mesečnega najema je _____________ EUR brez DDV oz. _______ EUR z DDV.
DDV se obračuna sproti v znesku mesečne najemnine.
Cena vsebuje vse stroške poslovnega najema vozil in stroške zavarovanj, razen stroškov
goriva.
Pogodbene cene so fiksne za celotno najemno obdobje. Najemnik prejema le en mesečni
račun za cel vozni park.
Obveznosti najemnika

4. člen

Najemnik bo račun za mesečni najem vozil poravnal v 30 dneh po prejemu pravilno
izstavljenega računa na transakcijski račun dobavitelja št._________________________________
pri _______________________________.
Obračunsko obdobje za poslovni najem traja od prvega do zadnjega dne v mesecu, ki se
obračunsko obdobje zaključi.
Najemnik se obvezuje, da bo:
- sodeloval z najemodajalcem in pravočasno odločal o predlogih, pri katerih je
odločitev najemodajalca osnova za izvedbo obveznosti po tej pogodbi,
- obveznosti po tej pogodbi izpolnil v rokih določenih v pogodbi,
- po preteku najemnega obdobja vozila vrnil v stanju upoštevajoč običajno rabo.
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Obveznost najemodajalca

5. člen

Najemodajalec se zavezuje dobaviti najemniku (naročniku) vsa vozila istočasno
najkasneje v 90 dneh po datumu podpisa pogodbe. Vozila se dostavijo na naslov Stari
trg 63, Trebnje. Najemodajalec je dolžan obvestiti najemnika o terminu dobave najmanj
tri delovne dni pred dobavo. Najkasneje ob predaji vozil je najemodajalec dolžan
naročniku izročiti dokumentacijo o vozilih in navodila za uporabo.
Najemodajalec zagotavlja za celotno obdobje najema v sklopu cene iz 3. člena:
- servisiranje vozil v lastni oziroma pooblaščeni servisni mreži,
- vsa redna vzdrževalna dela,
- vsa izredna popravila (vsi dogodki/okvare in popravila vozil, ki niso del rednega
vzdrževanja, ne glede na njihovo število in skupni strošek),
- ves potrošni material (zavorne ploščice, metlice brisalcev, zavorne tekočine, olja,
žarnice, ipd),
- sezonska menjava zimskih in letnih pnevmatik,
- servis pnevmatik (dodatni seti letnih in zimskih pnevmatik) z vključeno hrambo,
premontažo in centriranjem pnevmatik,
- zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da nastale okvare ni
možno odpraviti (popraviti),
- uporabo nadomestnega vozila enake ali višje kategorije z lastnostmi, ki ustrezajo
zahtevam tehničnih specifikacij, kadar je vožnja onemogočena zaradi enega
izmed naslednjih dogodkov: servis vozila oziroma mehanska okvara, nezgoda,
kraja,
- v primeru okvare vozila zagotovitev nadomestnega vozila v roku dveh ur od
prijave okvare,
- 24 urna pomoč na cesti, ki pokriva vse dogodke, zaradi katerih je vozilo lahko
nevozno, npr. okvara, prometna nesreča, predrtje gume,
- registracija vozil in urejanje postopkov, povezanih z registracijo vozil,
- zavarovanje vozil, ki vključuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti in
zavarovanje voznika (AO+), polni kasko brez odbitne franšize,
- svetovalna pomoč v primeru prometne nesreče,
- prevzem vozila za servis ali popravilo na naslovu najemnika oziroma na mestu
okvare.
Cena najema ne vključuje stroškov vinjet in pranj vozil.
V primeru zamude pri dobavi vozil v roku iz prvega odstavka tega člena je
najemodajalec najemniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne
pogodbene vrednosti z DDV (za celotno triletno obdobje) za vsak dan zamude, skupaj pa
največ 10 %. Pogodbena kazen se pobota pri plačilu najemnine. Pogodbena kazen se
obračuna ne glede na to, ali najemnik ob prevzemu izrecno izjavi, da bo uveljavil plačilo
pogodbene kazni ali ne.
V primeru zamude roka iz 9. alinee drugega odstavka tega člena (zagotovitev
nadomestnega vozila) je najemodajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2 %
skupnega mesečnega najema z DDV za vsake začete pol ure zamude, vendar največ 10 %
vrednosti celotnega najema. Pogodbena kazen se pobota pri plačilu najemnine.
Najemodajalec je dolžan pogodbeno kazen po tej pogodbi plačati ne glede na dejansko
škodo, ki nastane najemniku. V primeru, da dejanska škoda presega vrednost pogodbene
kazni, je najemodajalec dolžan najemniku razliko med plačano pogodbeno kaznijo in
dejansko škodo.
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6. člen
Najemodajalec najemniku jamči:
 da so vozila nova, da delujejo brezhibno in nimajo stvarnih in pravnih napak,
 da vozila popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in
specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so
priloge te pogodbe.
7. člen
Najemodajalec daje soglasje za namestitev nalepk z logotipi najemnika na vozila.
Odstop od pogodbe
8. člen
Najemnik lahko brez obveznosti do najemodajalca takoj odstopi od pogodbe, če je
očitno, da najemodajalec ne bo zagotovil dobave vozil v skladu z določili te pogodbe.
Šteje se, da je ta razlog izpolnjen zlasti, če najemodajalec zamuja z dobavo toliko časa, da
zapade v plačilo najvišja določena pogodbena kazen za zamudo po tej pogodbi, ali če je
zoper najemodajalca uveden insolvenčni postopek.
V primeru, da najemodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne najemnik ustrezne postopke za njeno
prekinitev.
V primeru, da najemnik nima zagotovljenih sredstev za izvajanje predmeta naročila in
preneha z opravljanjem dejavnosti izvajanja pomoči na domu, ima pravico do predčasne
prekinitve te pogodbe z enostransko odpovedjo pogodbe z 30-dnevnim odpovednim
rokom, brez posledic pravne ali finančne narave. V primeru, da najemnik preneha
izvajati pomoč na domu le na delu območja, na katerem izvaja pomoč v času oddaje
javnega naročila, si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe le deloma in zmanjša
število najetih vozil. Najemodajalec se v primeru odstopa od pogodbe na podlagi tega
odstavka odpoveduje vsem finančnim in drugim zahtevkom do naročnika.

Skrbnik pogodbe
9. člen
Za urejanje medsebojnih razmerij v zvezi z izvedbo pogodbe je s strani najemnika
pooblaščen _____________ (tel.:________________, e-pošta:___________________), s strani
najemodajalca pa _______________________(tel.:________, e-pošta:____________).
Ničnost pogodbe

10. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
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- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku
naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Prehodne in končne določbe
11. člen
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno
sodišče.
12. člen
Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, od katerega prejme vsaka stranka dva izvoda.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati z
izpolnitvijo obveznosti iz prvega odstavka 9. člena te pogodbe.
Številka pogodbe: 4300-4/2014
V Trebnjem, dne __________________

V ___________,dne_________

Najemnik:

Najemodajalec:

DSO Trebnje

____________________
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