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OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE 
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Številka: 3/J2-15 

Datum:   07. januar 2015 

 

 

Javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 

Nakup šolskega kombija 

Objava javnega razpisa: Portal javnih naročil, št. objave NMV 1/2015, z dne 07.01.2015. 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Helena Šosterič 
tel.: 03 839 27 44 
fax.: 03 839 27 40 
e-pošta: racunovodstvo.oscemo@guest.arnes.si 
 
Ponudbe je potrebno  oddati najkasneje do 15.01.2015 do 12.00 ure. Do tega datuma in ure 

morajo ponudbe prispeti na sedež naročnika. 

Odpiranje ponudb bo dne 15.01.2015, ob 13.00 uri, v prostorih naročnika, na naslovu Šolska 

ulica 23, 3330 Mozirje. 

 

 

Osnovna šola Mozirje 
Andreja Hramec l.r., 
ravnateljica 
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

Naročnik Osnovna šola Mozirje je na portalu za javna naročila objavil javni razpis – naročilo 
male vrednosti. Predmet javnega razpisa je Nakup šolskega kombija. 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

Predmet javnega razpisa je nakup šolskega kombija. Minimalne tehnične zahteve in oprema, ki 
jo mora imeti vozilo je navedeno v prilogi 1 - tehnične karakteristike in oprema. Iz predložene 
ponudbe mora biti jasno razvidno, da vozilo izpolnjuje tehnične zahteve in ima opremo, ki je 
navedena v prilogi 1. 

Ponudbe, iz katerih ne bo razvidno, da vozilo izpolnjuje tehnične zahteve ter ponudbe iz katerih 
bo razvidno, da vozilo tehničnih zahtev ne izpolnjuje, bodo izločene iz postopka. 

V primeru, da ima vozilo dodatno opremo, poleg obvezne opreme iz Priloge 1, se to dodatno ne 
točkuje, ampak se v primeru enakega največjega števila točk izbere ponudba, ki ima poleg 
zahtevane opreme še dodatno opremo. 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po faksu, elektronski 
pošti ali navadni pošti od kontaktne osebe, navedene v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji. Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z 
javnim razpisom, je 12.01.2015 do 12. ure. 

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila do 
roka, ki je naveden v teh navodilih. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih 
naročil. 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo. Vse spremembe 
in dopolnitve javnega razpisa bo naročnik podal najkasneje 2 dni pred iztekom roka za oddajo 
ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na 
spletni strani naročnika. 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 ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz 
podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
Osnovna šola Mozirje 
Šolska ulica 23 
3330 Mozirje 
 
Na prednji strani kuverte, v levem spodnjem delu, mora biti vidno navedena oznaka »NE 
ODPIRAJ – javni razpis za šolski kombi«. 

Na hrbtni strani mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenem v javnem razpisu in bodo 
pravilno označene. 

Iz ponudbe ponudnika morajo biti razvidni tehnični podatki, ki jih zahteva naročnik in so podani 
v tej dokumentaciji ter obvezna oprema in morebitna dodatna oprema (Priloga 1 – tehnične 
karakteristike). 



 

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in 
dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Za pravilnost ponudbe morajo biti izpolnjeni 
obrazci od 1 do 5, ki morajo biti zloženi po vrstnem redu. Za obrazcem 2 se predloži ponudba 
ponudnika z natančno navedenimi tehničnimi karakteristikami in opremo šolskega kombija. 
OBR – 5 je vzorec pogodbe, ki ga ni potrebno izpolnjevati, ampak mora biti s strani ponudnika 
samo parafiran na vsaki strani. S parafiranjem vzorca pogodbe se ponudnik strinja z določili 
pogodbe. 

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih z DDV. 

Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Cene so fiksne. 

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi spodnjih meril 
– ekonomsko najugodnejše ponudba: 

1. Ocena stroškov v življenjski dobi vozila -  maksimalno 100 točk 

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo: nabavna cena 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 se štejejo: 
stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v 
življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in 
stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naročnik predmeta javnega naročila oziroma 
tehničnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot pogonsko sredstvo 
uporablja posamezno vrsto energenta. 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 - nabavna cena vozila, 
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila, 
– porabaE - poraba energenta, 
– PE - vsebnost energije v energentu, 
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu, 
– CEmin - cena najcenejšega energenta, 
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida, 
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida, 
– NOxem - emisije dušikovih oksidov, 
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov, 
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov, 
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov, 
– PMem - emisije trdnih delcev, 
– CPM - cena za emisije trdnih delcev. 
 
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 razpisni dokumentaciji. 

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so: 
– nabavna cena vozila, 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: 

Opis parametra Oznaka Vrednost 

kilometrina v življenjski dobi vozila LCkm 200.000 km 

vsebnost energije v dizelskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v bencinu PE 32 MJ/l 

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

vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu PE 24 MJ/l 

vsebnost energije v etanolu PE 21 MJ/l 

vsebnost energije v biodizlu PE 33 MJ/l 

vsebnost energije v emulzijskem gorivu PE 32 MJ/l 

vsebnost energije v vodiku PE 11 MJ/Nm 

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

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

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

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

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

cena najcenejšega energenta brez davka na 
dodano vrednost 

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

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

 

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko 
gorivo, naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi 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, 
naročnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi 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. Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi se bo upoštevala cena 
najcenejšega energenta (CEmin) brez davka na dodano vrednost in veljavna 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. 

 
Način uporabe meril: 
Ocena stroškov v življenjski dobi vozila za posamezno ponudbo se preračuna v točke po 
naslednji formuli: 
 



 

NAJNIŽJA OCENA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA 
TOČKE = -------------------------------------------------------------------------------------------× 100 

PONUJENA OCENA STROŠKOV V ŽIVLJENJSKI DOBI VOZILA 
 
Gospodarski subjekt 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 gospodarskega subjekta. Popravljene napake 
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

Ponudba mora veljati do 30.04.2015. Naročnik bo pred izborom izvajalca po potrebi izvedel tudi 
pogajanja. 

V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričeti izvajati dejanja, ki bi vnaprej 
določila izbiro določene ponudbe. 

V času od izbire ponudbe do naročila-podpisa pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta 
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati, ali da ne bi bila 
izpolnjena. 

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila po potrebi preveril obstoj in vsebino 
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži 
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi 
ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot 
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper 
vsako ravnanje naročnika razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ne določa drugače. 
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 1.500,00 € na transakcijski 
račun, št. SI56011001000358802, ki je odprt pri Banki Slovenije, SWIFT KODA: BSLJSI2X, 
referenca 11 16110-7111290-00XXXXLL (XXXX je številka objave naročila, LL je leto). 

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski 
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti 
stroške nastale z revizijo. 

Osnovna šola Mozirje 
Andreja Hramec l.r., 
ravnateljica 

 



 

OBR-1 

Gospodarski subjekt: ____________________________________________ 
 
 
Naročnik: Osnovna šola Mozirje 
 
 

PONUDBA 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, pod št. NMV 1/2015, se 

prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili 

za izdelavo ponudbe. 

01. Podatki o gospodarskem subjektu 

 

Firma oziroma ime: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Matična številka: 

 

Naslov: 

 

Številka telefona: 

 

Številka faxa: 

 

Elektronska pošta: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
 
 
 
Datum:_______________                                  Žig                               Podpis odgovorne osebe ponudnika: 

 

 

 

 



 

OBR-2 

Ponudnik 
_________________________ 
_________________________ 
 
Naročnik: Osnovna šola Mozirje 
 
 

PREDRAČUN 
 
 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

»Nakup šolskega kombija « 
 
 
NETO CENA       ______________________________ EUR 
 
POPUST       ______________________________ EUR 
 
DDV 22 %      ______________________________ EUR 
 

SKUPAJ z DDV      ______________________________ EUR 

 
Tehnični podatki: 
poraba energenta kombinirani ciklus, izražena v l/km ali kWh/km  _____l/km 

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

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

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

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

Priloga:  

 ponudba ponudnika z natančno navedenimi tehničnimi karakteristikami in opremo 
šolskega kombija ter priloženo tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo 
o homologaciji, iz katerega so razvidni zgoraj navedeni tehnični podatki. 

 
 
 
 

žig 
Datum:_________________      Podpis odgovorne osebe ponudnika 

_____________________ 
 

 



 

OBR- 3 

Gospodarski subjekt: ______________________________ 

Naročnik: Osnovna šola Mozirje 

IZJAVA 

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev v skladu z navodili za izvedbo javnega naročila 
in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije. 

Izjavljamo, 

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin 
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 
jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, 
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske 
skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bila obsojene tudi osebe pooblaščene za 
zastopanje. 

2. da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno 
dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerekoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 

3. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerekoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem, in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
naročila. 

4. da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 

5. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do pod izvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 
zadnjih petih letih. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: 
Nakup šolskega kombija - objavljen na portalu javnih naročil, pod št. NMV 1/2015. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 
 
 

Datum:                   Žig                          Podpis gospodarskega subjekta: 



 

        

OBR-4 

Gospodarski subjekt:__________________________________ 

Naročnik: Osnovna šola Mozirje 

 

IZJAVA 
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 

Dovoljujemo naročniku Osnovni šoli Mozirje, da lahko za namene  

javnega razpisa za nabavo šolskega kombija, 

objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave NMV 1/2015 pridobi naše osebne 

podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega 

pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 

Ime in priimek:____________________ 

Ime in priimek:____________________ 

 

 

 

Datum:     Žig    Podpis gospodarskega subjekta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBR-5 

Vzorec pogodbe 

POGODBENI STRANKI: 

Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, matična št. 5088950, davčna št. 

86633619; ki jo zastopa ravnateljica Andreja Hramec (v nadaljevanju naročnik oz. investitor) 

in 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________ (v nadaljevanju ponudnik oz. 

dobavitelj) 

 

sta dogovorili in sklenili naslednjo 

Pogodbo o nakupu šolskega kombija 

 

1. člen 

Predmet pogodbe je nakup in dobava šolskega kombija………………… (znamka, tip, model, 
nazivna moč). Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil ponudnik z obvestilo o oddaji naročila, št. 
……………….., z dne ………… izbran za dobavitelja kombija. 

2. člen 

Skupna vrednost nabavljenega vozila iz prejšnjega člena znaša ……………EUR z vključenim DDV in 
vsemi ostalimi dajatvami in stroški. Ponudba dobavitelja iz dne ……….. je sestavni del pogodbe 
in je fiksna. 

3. člen 

Dobava kombija mora biti izvedena do 20.04.2015. Do tega časa se naročnik obveže prevzeti 
vozilo. 

4. člen 

Dobavitelj s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali dobavo kombija ter da bo vozilo dobavil po ceni iz ponudbe z vso v ponudbi 
navedeno opremo. 

5. člen 

Naročnik bo vozilo in ponudbe plačal v roku 30 dni od prejema računa. V primeru dodatnih 
ugodnosti za naročnika oz. popusta za predplačilo, se lahko vozilo plača tudi na podlagi 
predračuna oz. ponudbe, za kar se sklene poseben dogovor v obliki aneksa k tej pogodbi. 



 

6. člen 

Če dobavitelj ne dobavi vozila do 20.04.2015, mora od 20.04.2015 do dobave vozila naročniku 
zagotoviti nadomestno vozilo z 9 sedeži. V kolikor dobavitelj tega ne stori, lahko naročnik na 
stroške dobavitelja najame nadomestno vozilo do dobave kombija. 

7. člen 

Dobavitelj daje v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih minimalno 2 letno garancijo na 
vozilo. 

8. člen 

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun dobavitelja, naročniku 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, predstavniku, zastopniku 
ali posredniku dobavitelja. 

9. člen 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali 
rešiti sporazumno. 

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče 
v Celju. 

10. člen 

Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe s strani naročnika je Helena Šosterič, s strani dobavitelja 
_________________. 

11. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

12. člen 

Ta pogodba je napisna v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
eni izvod. 
 
 
Mozirje, dne _____________________ 
 

Naročnik:        Dobavitelj: 

Osnovna šola Mozirje       ___________________ 
Andreja Hramec, ravnateljica 



 

 

Priloga 1 – tehnične karakteristike in oprema 

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ŠOLSKI KOMBI 

motor EURO V 

homologirana moč do 110 kW 

gibna prostornina motorja do 2500 cm3 

maksimalna dolžina do 5000 mm 

menjalnik ročni menjalnik oz. avtomatski menjalnik z 
možnostjo ročnega prestavljanja 

pogon na vsa štiri kolesa 
 

Obvezna oprema in dodatne tehnične karakteristike vozila: 

 število sedežev 8 + 1 

 barva v sivem odtenku  

 barva notranjosti siva oz. črna 

 talna obloga iz gume (po celotnem vozilu) 

 avtomatska klimatska naprava (najmanj dvoconska) z ločenim nastavljanjem za 
voznikov del in potniški prostor, z dodatnim grelcem in uparjalnikom za potniški 
prostor – to pomeni klimatska naprava z avtomatskim uravnavanjem temperature in 
moči ventilatorja 

 daljinsko centralno zaklepanje 

 digitalni tahograf 

 akustični parkirni sistem 

 dvosedežna sovoznikova klop 

 konzola na armaturni plošči 

 6-stopenjski menjalnik 

 brisalec zadnjega stekla z napravo za pranje 

 zadnja krilna vrata 

 električno odpiranje in zapiranje vrat v potniškem prostoru, v primeru da ima avto 
tudi leva stranska vrata v potniškem prostoru morajo imeti leva vrata možnost 
blokade odpiranja vrat iz notranjosti vozila – po možnosti naj ima avto samo desna 
vrata v potniške prostoru, z električnim odpiranjem in zapiranjem, v primeru levih pa 
mora biti možnost blokade odpiranja iz notranjosti vozila 

 električni pomik stekel 

 električno nastavljiva zunanja vzvratna ogledala 

 radio z napeljavo – radio mora biti original tovarniško vgrajen in v ponudbi je potrebno 
navesti, za kakšen radio gre; ponudbo, ki bo vsebovala naknadno vgrajen radio, bomo 
kot neustrezno izločili 

 5-letno jamstvo za vozilo 

V ponudbi, ki se priloži za OBR 2, mora biti jasno razvidna zgoraj navedena oprema. To pomeni, 
da ponudba za vozilo vključuje tudi vso zgoraj navedeno opremo. 

Vozilo lahko ima poleg navedene tudi dodatno opremo, vendar to ne vpliva na izračun točk in 
uvrstitve ponudbe. V primeru, da dve ali več ponudb prejmeta enako največje št. točk, se izmed 
teh ponudb izbere ponudba za vozilo, ki ima več opreme. 


