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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018) 
objavlja naročnik Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, Tolmin javno naročilo 
»Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin«. Na podlagi razpisne 
dokumentacije in njene priloge se vse zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za 
oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku.  
 
Postopek oddaje predmetnega javnega naročila vodi Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 
5220 Tolmin na podlagi pooblastila naročnika z dne 04.05.2021. 
 
Predmet javnega naročila je nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, 
namenjenega povečanju uporabe knjižnice in omogočanju splošne dostopnosti gradiva, 
informacij in storitev knjižnice tudi prebivalcem odročnejših krajev. Bibliobus mora biti izdelan 
v skladu s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v nadaljevanju razpisne dokumentacije 
(Priloga). Bibliobus mora biti izdelan skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije oziroma 
direktivami Evropske Unije, da bo naročnik lahko izvedel njegovo registracijo, prav tako mora 
izbrani ponudnik ob dobavi bibliobusa predložiti vso dokumentacijo in potrdila o homologaciji 
v slovenskem jeziku.  
 
Prevzem bibliobusa se bo opravil na lokaciji naročnika, to je Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, 
Tumov drevored 6, 5220 Tolmin. 
 
Za izvedbo javnega naročila se sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna za leto 2021 (PP 
200721 – DNPK-potujoča knjižnica in PP 131126 – Knjižničarstvo) in iz proračuna občin 
ustanoviteljic za leto 2021 (Občina Tolmin PP 041814 KTO 432300, Občina Kobarid PP 1840 
KTO 432300, Občina Bovec PP 1803 KTO 432300) na podlagi Pogodbe o financiranju in 
izvedbi nakupa bibliobusa, št. 3340-21-126069 z dne 23.02.2021 ter iz lastnih sredstev 
naročnika. 
 
Javno naročilo »Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin« se bo oddalo 
ponudniku, katerega ponudba se bo po danih merilih štela kot ekonomsko najugodnejša 
ponudba. V kolikor bodo vse ponudbe presegle za izvedbo predmetnega javnega naročila  
zagotovljena sredstva, si naročnik pridržujejo pravico, da predmetnega javnega naročila ne 
odda nobenemu ponudniku.  
 
Zaradi vezanosti na razpis za pridobitev finančnih sredstev iz državnega proračuna mora biti 
do dne 10.10.2021 vrednost izvedenih in s strani nadzora potrjenih del v višini 180.000,00 
EUR z DDV, za kar mora izbrani ponudnik izstaviti specifikacijo izvedenih del, dela za 
preostanek pogodbene cene izbranega ponudnika pa morajo biti izvedena in s strani nadzora 
potrjena najkasneje do dne 31.08.2022. 
 
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila predložiti ponudbo za vsa razpisana dela, 
delne ponudbe in variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  
 
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse 
pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila. 
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Kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki 
je predmet javnega naročila, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter 
izpolnjuje ostale pogoje za udeležbo (sposobnost), določene z ZJN-3 in navedene v razpisni 
dokumentaciji, ob tem, da mora ponudnik priložiti ponudbi dokumente, zahtevane v 
nadaljevanju razpisne dokumentacije.  
 

 
2. SPLOŠNA DOLOČILA 
 
2.1 Pravna podlaga in opredelitev postopka 
 
Oddaja javnega naročila se izvede po odprtem postopku v skladu z določili ZJN-3, upoštevaje 
tudi drugo veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.   
 
2.2 Jezik  
 
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in 
podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi slovenski prevodi. V kolikor bo katerikoli 
dokument predložen v tujem jeziku brez slovenskega prevoda, se šteje kot, da ga ponudnik ni 
predložil. 
 
2.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in v zvezi s pripravo 
ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil, preko katerega lahko vsak ponudnik 
zahteva pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 
javnim naročilom. Morebitne spremembe in pojasnila bodo objavljena najpozneje 6 dni pred 
dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala 
javnih naročil vsaj 4 dni prej. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije 
in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.  
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po 
preteku postavljenega roka, naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. 
Vsaka sprememba in dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo dosegljiva vsem 
ponudnikom preko portala javnih naročil.  
 
2.4 Obličnost ponudbe 
 
Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim 
pooblastilom pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je 
razvidno iz priloženega pooblastila. V primeru ponudbe skupine ponudnikov je pooblastila 
potrebno priložiti za vse podpisnike ponudnikov v skupini ponudnikov, ki niso zakoniti 
zastopniki. 
 
Ponudba je lahko samostojna, skupna in s podizvajalci. 
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Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno 
bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi 
individualno bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot 
podizvajalec pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila 
te točke razpisne dokumentacije, naročnik zavrne vse ponudbe, v katere je ta ponudnik 
vključen. 
 
- Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt 

(samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti 
prevzema izvedbo naročila.  
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s 
sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti 
zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij.  
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, 
ki odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne 
izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim 
organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem 
ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in 
materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.  
Dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene 
v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.  

- Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov 
(v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno 
odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, 
kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema. 
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora ponudbi predložiti pogodbo o izvedbi 
predmeta javnega naročila (konzorcijska/partnerska pogodba), iz katere je razvidno: 
• kdo je poslovodeči partner, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko 

tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih partnerjev; 
• delež in vrsto storitev/del, ki jih opravlja posamezen partner.  

Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del 
odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej, v celoti. V primeru predložitve skupne 
ponudbe morajo pogoje za sodelovanje v postopku izpolnjevati vsi partnerji in vsi partnerji 
predložiti v nadaljevanju zahtevane izjave. 

- Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca 
nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v 
nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo 
naročila. 
Izvedbo javnega naročila s podizvajalcem ureja 94. člen ZJN-3, ki pravi, da mora ponudnik 
v ponudbi s podizvajalci navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga 
namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih 
podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti 
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Glavni izvajalec 
mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 5 
dneh po spremembi. Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je 
neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega 
izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva 
neposredno plačilo, mora: 
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• 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. 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca 
zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 
naročila. 

 
2.5 Finančna zavarovanja 
 
Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) 
predložiti bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 
Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 8.000,00 EUR. Zavarovanje za resnost ponudbe 
lahko naročnik unovči, če ponudnik: 
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne, 
- poda zavajajoče oziroma lažne izjave, 
- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, 
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, 
- ne sklene pogodbe v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, 
- v določenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti unovčljivo v zgoraj naštetih okoliščinah. Po 
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe z izbranim 
ponudnikom, bo naročnik neizbranim ponudnikom na pisno zahtevo vrnil zavarovanje za 
resnost ponudbe. 
 
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe se upošteva izključno bianko menica z menično 
izjavo. Vsa ostala možna zavarovanja ne bodo zadostila kriteriju finančnega zavarovanja v 
razpisu in se bo ponudba po tem kriteriju izbora izključila kot nedopustna ponudba. 
 
Naročnik bo izključil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevanim finančnim zavarovanjem 
za resnost ponudbe, bianko menico in menično izjavo, in ne pokriva zneska zavarovanja v 
zahtevani višini (izključitveni pogoj!). 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno za čas veljavnosti ponudbe, to je do 
vključno 08.10.2021. 
 
Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani izvajalec (pri 
skupni ponudbi katerikoli partner) ob sklenitvi pogodbe naročniku dostaviti originalno bančno 
garancijo ali originalno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 
% pogodbene cene z vključenim DDV, v nasprotnem primeru se pogodba šteje za nično, 
naročnik pa lahko unovči zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec 
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in 
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roku. V primeru unovčitve zavarovanja mora izdajatelj zavarovanja naročniku takoj izročiti novo 
zavarovanje. Zavarovanje mora veljati še 30 dni od datuma primopredaje izvedenih del.  
 
Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se upoštevata izključno 
bančna garancija in kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Vsa ostala možna zavarovanja ne 
bodo zadostila kriteriju finančnega zavarovanja pri tem javnem naročilu.   
 
V fazi oddaje ponudbe mora ponudnik ponudbi priložiti: 
- izpolnjeno izjavo, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku ob sklenitvi pogodbe 

posredoval zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo 
vsebinsko popolnoma enako razpisni dokumentaciji priloženemu vzorcu, 

- s strani ponudnika parafiran vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

 
Kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani izvajalec (pri skupni 
ponudbi katerikoli partner) ob dobavi bibliobusa predložiti originalno bančno garancijo ali 
originalno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene 
cene z vključenim DDV.  
 
Naročnik jo bo uveljavil v primeru, da izvajalec v garancijskem roku ne odpravi vseh napak, ki 
so nastale po njegovi krivdi ali po krivdi njegovih podizvajalcev. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Garancijski rok se po 
odpravi vseh napak, ugotovljenih v garancijski dobi, podaljša za enako garancijsko dobo kot 
je določena v pogodbi. V primeru unovčitve zavarovanja mora izdajatelj zavarovanja naročniku 
takoj izročiti novo zavarovanje. Zavarovanje mora veljati še 30 dni po poteku najdaljšega 
garancijskega roka, določenega v pogodbi.  
 
Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se upoštevata izključno 
bančna garancija in kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Vsa ostala možna zavarovanja ne 
bodo zadostila kriteriju finančnega zavarovanja pri tem javnem naročilu.  
 
V primeru, da izvajalec ne bo predložil ustreznega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku, naročnik zadrži plačilo 5 % pogodbene cene z vključenim DDV, dokler 
izvajalec ne dostavi ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 
roku.  
 
V fazi oddaje ponudbe mora ponudnik ponudbi priložiti: 
- izpolnjeno izjavo, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku dostavil bančno garancijo 

ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo 
vsebinsko popolnoma enako razpisni dokumentaciji priloženemu vzorcu, 

- s strani ponudnika parafiran vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
2.6 Variantna ponudba 
 
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila predložiti ponudbo za vsa razpisana dela, 
delne ponudbe in variantne ponudbe se ne bodo upoštevale in se bodo zavrnile kot 
nedopustne. 
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2.7 Rok dobave  
 
31.08.2022 
 
2.8 Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora veljati do vključno 08.10.2021. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo 
zavrnjena. 
 
2.9 Rok in način predložitve ponudbe 
 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) 
na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v 
skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v 
sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 
klikom na gumb »Oddaj«. 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 zakonika1). 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 sistema e-JN 
https://ejn.gov.si najkasneje do 08.07.2021 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v 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 sistemu e-JN spremeni, je 
naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
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_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3265 

 
Zavarovanje za resnost ponudbe (podpisana in žigosana bianko menica skupaj z izpolnjeno, 
podpisano in žigosano menično izjavo) morajo ponudniki predložiti v originalu, in sicer 
najkasneje do 08.07.2021 do 9.00 ure na naslov: Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 
Tolmin v zaprti kuverti oziroma ovojnici, ki mora biti opremljena z v celoti izpolnjeno etiketo za 

                                           
 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 
– OROZ631) 
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naslavljanje ponudbe, ki se nahaja v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Zavarovanje za 
resnost ponudbe lahko ponudnik izroči osebno v tajništvu Komunale Tolmin d.o.o., Poljubinj 
89h, 5220 Tolmin, če pa ga pošlje po pošti, mora prispeti na naslov Komunale Tolmin d.o.o. 
do roka iz prejšnjega stavka (prejemna teorija). Če bo skupaj s finančnim zavarovanjem 
predložena še kakršnakoli druga dokumentacija, se ta ne bo štela kot del ponudbene 
dokumentacije. 
 
Če zavarovanje za resnost ponudbe ne prispe do postavljenega roka na naslov Komunala 
Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, se celotna ponudba šteje za nepravočasno oddano. 
 
2.10 Odpiranje ponudb 
 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 08.07.2021 ob 9.15 uri na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si.  
 
Odpiranje poteka tako, da 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, 
skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži 
v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.  
 
2.11 Dostop do razpisne dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani https://www.komunala-
tolmin.si/aktualni-razpisi/. 
 

2.12 Pregled in ocenjevanje ponudb 
 

Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-
3 po tem, ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. 
člena ZJN-3 in 

- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-
3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-
3, če so bila določena. 

 
Po prejemu ponudb in pred oddajo javnega naročila preveri naročnik obstoj in vsebino 
podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno 
naročilo. 
 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva 
pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila oziroma manjkajoče listine o izpolnjevanju posameznih 
zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih 
napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom (5.–7. odstavek 89. člena 
ZJN-3). 
 
Ponudbo se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil 
ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. 
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Ponudbo se izključi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz 
razpisne dokumentacije. 
 
Ponudbo se izključi kot nedopustno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno 
spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali katerikoli drugi dokument, ki je priložen razpisni 
dokumentaciji. 
 
Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v 
postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino 
kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda 
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega 
odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Ponudbo se izključi tudi v primeru, če: 
- ponudba ne ustreza razpisnim pogojem, 
- ni predložena zahtevana dokumentacija, 
- cena ni določljiva, 
- ponudnik ne izpolnjuje pogojev referenc, 
- ponudnik ni registriran za opravljanje prevzetih del, 
- ni predložena podpisana in žigosana bianko menica kot zavarovanje za resnost ponudbe 

v višini 8.000,00 EUR skupaj z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo. 
 

2.13 Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročnik najkasneje v roku, določenem z zakonom, sprejme odločitev o oddaji javnega 
naročila in nato ponudnike preko portala javnih naročil obvesti o svoji odločitvi. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od 
izvedbe javnega naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3.  
 
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno 
z ZJN-3 odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 
 
Naročnik ponudnikom ne priznava nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe. 
 

2.14 Pravno varstvo 
 

Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, sme zahtevati  
revizijo postopka javnega razpisa, če meni, da postopek ni bil izveden v skladu z določili  
ZJN-3. 
 

2.15 Sklenitev pogodbe 
 

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob predložitvi 
pogodbe naročniku predloženo tudi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do razveze 
pogodbe. 
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Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe in le-to naročniku vrniti najkasneje v 8 dneh 
po prejemu poziva naročnika, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe 
odstopa. 
 
Naročniku je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco 
poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/2011-UPB, 158/2020), že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične. Pred 
sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR (brez DDV) mora izbrani ponudnik, 
skladno z določili šestega odstavka 91. člena ZJN-3 in šestega odstavka 14. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva 
posredovati izjavo s podatki o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 

lastniških deležih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 
 

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan 
le-tej predložiti. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične 
podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 

2.16 Zaupnost podatkov 
 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so 
označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost, za kar mora biti ponudbi priložen sklep o 
varovanju poslovne skrivnosti oziroma pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in, ki jih kot 
takšne opredeljuje veljavna zakonodaja s tega področja. Podatki, s katerimi se dokazuje 
izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost 
ali kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna 
skrivnost. 
 

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa oziroma pravilnika 
iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost 
predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.  
 
Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno 
označeno.  
 
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE  
 
Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za sodelovanje. Vsak gospodarski 
subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora izpolnjevati obvezne 
pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja (75. člen ZJN-3). Ekonomsko-finančne, 
tehnične in kadrovske zmogljivosti ter pogoje glede referenc lahko ponudnik izpolnjuje sam ali 
pa skupaj z drugimi gospodarskimi subjekti, ki nastopajo v ponudbi. 
 
Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter 
tehnično in kadrovsko zmogljivostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi 
zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede 
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pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in 
vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko 
gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dela, za 
katera se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih 
subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s 
predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 
 
 
Obvezni pogoji za sodelovanje v postopku javnega naročanja  
Vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, tudi podizvajalci in gospodarski subjekti, na 
kapacitete katerih se sklicuje ponudnik morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- gospodarskemu subjektu oziroma osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v podjetju 
ponudnika, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015) in ki jih 
opredeljuje 1. odstavek 75. člena ZJN-3, 

- gospodarski subjekt izpolnjuje 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 znaša vrednost 
morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 
50,00 EUR (2. odstavek 75. člena ZJN-3), 

- gospodarski subjekt ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe ali prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3), 

- gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami (4. odstavek 75. člena ZJN-3), 

- gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila 
s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami pristojnega organa 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države izrečena globa za prekršek 
za najmanj dve kršitvi 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 (4. odstavek 75. člena ZJN-3), 

- nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja oziroma postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-
3, 

- gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z 
družinskim članom funkcionarja na način, določen v 1. odstavku 35. člena Zakon o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB, 158/2020), 

- gospodarski subjekt je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu 
države, v kateri ima sedež. 

 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornje prve ali šeste alineje 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, prav tako pa 
lahko gospodarski subjekt v kolikor je v položaju iz zgornje pete alineje naročniku v skladu s 
Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 
75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo 
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
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Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi v delu III Razlogi 

za izključitev. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma in v kolikor je odgovor 
ponudnika v tem primeru DA, se v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi 
se lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

- Pravilno izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev. 
 
Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v  uradnih evidencah, si 
naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila 
o izpolnjevanju pogojev.  
 
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki 
se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo predmetnega 
javnega naročila. 
 

Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi v delu IV Pogoji 

za sodelovanje, razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje. 
 
Ekonomsko-finančna sposobnost  
- Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar 

posluje) povprečni čisti letni prihodek od prodaje (splošni letni promet) vsaj v višini kot je 
ponudbena cena (z DDV) za posel, ki ga prevzema.  

 

- Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v 
zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega 
računa blokiranega več kot 30 zaporednih dni.  

 
Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 

navedba za vse pogoje za sodelovanje. 
- Pravilno izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev. 

 

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva ustrezno dokazilo 

oziroma potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje postavljenih pogojev. 

 
Tehnična in strokovna sposobnost (Reference) 
Ponudnik izkazuje tehnično in strokovno sposobnost na način, da je v obdobju zadnjih 5 let 
pred datumom objave tega javnega naročila kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi 
določili izvedel in dobavil najmanj en bibliobus z notranjo in knjižnično ter tehnično opremo v 
skupni vrednosti najmanj 180.000,00 EUR z DDV.  
 
V zahtevano referenčno obdobje se štejejo vsi posli, ki so bili uspešno zaključeni v obdobju od 
01.01.2016 do dneva objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil. Kot uspešno 
zaključen posel se šteje tisti, pri katerem je bil podpisan primopredajni zapisnik.  
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Ponudnik je dolžan referenčni pogoj izpolniti sam ali skupaj s partnerji v okviru skupne ponudbe 
oziroma podizvajalci, kar pomeni, da se lahko ponudnik sklicuje na reference svojega partnerja 
v okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalca za tisti del javnega naročila, ki ga bo partner 
oziroma podizvajalec dejansko prevzel in za katerega izkazuje usposobljenost oziroma, da se 
lahko ponudnik sklicuje na reference svojega partnerja v okviru skupne ponudbe oziroma 
podizvajalca za celoto izvedenih del, če bo partner oziroma podizvajalec prevzel pretežni del 
(večino) javnega naročila.  
 
Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 

navedba za vse pogoje za sodelovanje.  
- S strani naročnika referenčnega posla izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o 

referenčnem delu ponudnika.  
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: 

pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi 

referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. 

 
Temeljne okoljske zahteve 
Ponudnik mora upoštevati okoljske zahteve za cestna tovorna vozila kot to določa Uredba o 
zelenem javnem naročanju - Uredba (Uradni list RS, št. 51/2017, 64/2019), in sicer mora vozilo 
bibliobus izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6d. 
 

Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 

navedba za vse pogoje za sodelovanje. 
- Pravilno izpolnjen obrazec Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev. 
 
Ustreznost ponujenega bibliobusa  
1. Ponudnik mora bibliobus izdelati v skladu s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v 

nadaljevanju razpisne dokumentacije (Priloga) upoštevaje veljavne predpise v Republiki 
Sloveniji in direktive Evropske Unije. 

 
Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 

navedba za vse pogoje za sodelovanje. 
- Pravilno izpolnjen obrazec Podatki ponujenega bibliobusa s specifikacijo vseh tehničnih 

lastnosti vozila, nadgradnje in vgrajene celotne opreme (tehnična dokumentacija s 
skicami, tehničnimi karakteristikami, shemami in načrti vseh sistemov ter nosilnosti 
bibliobusa). 

 
2. Ponudnik mora naročniku ob dobavi bibliobusa predložiti načrt nadgradnje, načrt-ofertna 

risba vozila, ki je potrebna zaradi vzdrževanja, servisiranja in morebitnih popravil vozila, 
servisno garancijsko knjižico, garancijske liste z garancijskimi pogoji (garancija za vozilo 
(šasija) najmanj 36 mesecev, garancija nadgradnje najmanj 36 mesecev, garancija za vse 
vgrajene naprave na vozilu in nadgradnji najmanj 36 mesecev, garancija za proti 
prerjavenju pločevine najmanj 10 let, vse računano od datuma prevzema bibliobusa), 
dokument o homologaciji, navodila za uporabo ter vzdrževanje vozila in naprav v dveh 
izvodih v slovenskem jeziku, elektro sheme s shemo varovalk, ustrezne ateste in 
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deklaracije za vso vgrajeno opremo v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, vse 
označbe, nalepke in napise v slovenskem jeziku. 

3. Ponudnik mora zagotavljati servis vozila (šasija) in nadgradnje ter popravila ponujenega 
bibliobusa na ozemlju Republike Slovenije, katerega lokacija je od sedeža naročnika 
oddaljena največ 120 km, in sicer v največ 48 urah po prejemu pisnega naročila naročnika 
oziroma fco naročnik. 

4. Ponudnik mora zagotavljati odzivnost na terenu za popravila v času do 12 ur od prijave 
napake.  

 

Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 

navedba za vse pogoje za sodelovanje. 
- Pravilno izpolnjen obrazec Izjava o predložitvi ustreznih listin in zagotavljanju servisa 

ter popravila na ozemlju Republike Slovenije.  
 
 

4. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
4.1 Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika 
 
Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV.  
 
V primeru enakih ponudbenih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki bo v informacijski sistem e-
JN predložena prej. 
 
 

5. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE  
 
5.1 Vsebina ponudbene dokumentacije  
 
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z 
zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, 
kjer je to določeno in predloži v sistem e-JN.  
 
Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti 
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni 
posebej zahtevan. 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.  
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev oziroma vzorcev iz razpisne 
dokumentacije upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu oziroma 
vzorcu. 
 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine, katere je ponudnik dolžan predložiti v 
sistem e-JN:  
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− Podatki o gospodarskem subjektu  
Gospodarski subjekt v ponudbi lahko nastopa kot samostojni ponudnik (celoten posel 
prevzema sam, brez podizvajalcev), kot ponudnik (glavni izvajalec), kot vodilni partner v 
skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. 
Podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. 
Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede 
še vrsto (delovno področje iz specifikacije naročila oziroma popisa del), količino in vrednost 
prevzetega posla (z DDV). Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, 
da celoten posel (vsa dela) prevzema sam, kot samostojni ponudnik. 
Podatki o gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi, so obvezna sestavina pogodbe. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

− Izjava podizvajalca 
Če ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalci, mora vsak podizvajalec izpolniti izjavo glede 
neposrednega plačila. Če podizvajalec v izjavi obkroži, da zahteva neposredno plačilo, se 
šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in 
glavnega izvajalca. Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora tudi soglašati, da 
naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

− Ponudba  
V obrazcu »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti 
izpolnjene naslednje zahteve: 
• Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje. 
• V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški izdelave, dobave, homologacije in 

tehničnega pregleda ter prvega in drugega servisa za vozilo in nadgradnjo ter vsi ostali 
stroški, potrebni za izvedbo izdelave in dobave ter servisiranja bibliobusa, kot tudi 
morebitne dajatve, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene 
cene z DDV mora biti navedena tudi ponudbena cena brez DDV. Vse vrednosti morajo 
biti v valuti EUR. Ponudba mora veljati za celotno javno naročilo. 

• Ponudba mora veljati do vključno 08.10.2021. 
• Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji. 

 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen 

prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez DDV v EUR in znesek DDV v EUR. Znesek 

skupaj z DDV v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži v celoti 

izpolnjen obrazec Ponudba v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki 

bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del 

»Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru 

razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in 

dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, 

ki je predložen v delu »Predračun«. 
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− Struktura ponudbene cene 
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena struktura ponudbene cene (najmanj 
specifikacija cen za podvozje vozila z motorjem, nadgradnjo, klimatskih naprav, baterij, 
vgrajene knjižnične in ostale tehnične opreme).  
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži dokument v 

.pdf obliki. 

 
−  ESPD obrazec 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi 
za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne 
informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja 
oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo 
gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.  
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani 
Portala javnih naročil/ESPD http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno 
vnese zahtevane podatke. Na tem spletnem naslovu so na voljo tudi Navodila za uporabo 
ESPD.  
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki 
v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne 
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). 

 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, 
del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del 
»ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži 
elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se 
v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan 
pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče 
ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD 
v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

− Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev  
Izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev morajo predložiti vsi gospodarski subjekti, ki 
nastopajo v ponudbi. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

 
− Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev 

Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena izpolnjena izjava o izpolnjevanju 
ekonomsko-finančnih pogojev. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 
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− Podatki ponujenega bibliobusa s specifikacijo vseh tehničnih lastnosti vozila in 
vgrajene opreme 
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen izpolnjen obrazec s podatki ponujenega 
bibliobusa skupaj s specifikacijo vseh tehničnih lastnosti vozila, nadgradnje in vgrajene 
celotne opreme (tehnična dokumentacija s skicami, tehničnimi karakteristikami, shemami 
in načrti vseh sistemov ter nosilnosti bibliobusa). 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti v .pdf obliki. 

 
− Izjava o predložitvi ustreznih listin in zagotavljanju servisa ter popravila na ozemlju 

Republike Slovenije  
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena izpolnjena izjava o predložitvi ustreznih 
listin in zagotavljanju servisa ter popravila na ozemlju Republike Slovenije.  

 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

 
− Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev  

Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena izpolnjena izjava o upoštevanju temeljnih 
okoljskih zahtev. 

 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

 
− Podatki o referenčnem delu ponudnika  

Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen izpolnjen in podpisan ter žigosan obrazec s 
podatki o referenčnem delu ponudnika. Obrazec mora biti podpisan s strani naročnika 
referenčnega posla. Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. 
Lahko se predložijo fotokopije potrjenih referenčnih potrdil.  
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

 

−  Seznam pooblaščenih servisov ločeno za vozilo (šasija) in nadgradnjo  
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen seznam pooblaščenih servisov ločeno za 
vozilo (šasija) in nadgradnjo. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži seznam v 

.pdf obliki. 

− Zavarovanje za resnost ponudbe 
Predloženi morata biti bianko menica kot tudi menična izjava, skladna s predlogo. Bianko 
menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše in žigosa zakoniti zastopnik izdajatelja 
(direktor). Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 8.000,00 EUR. 

Zavarovanje za resnost ponudbe (podpisana in žigosana bianko menica skupaj z 

izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo) morajo ponudniki predložiti v originalu, 

in sicer najkasneje do 08.07.2021 do 9.00 ure na naslov: Komunala Tolmin d.o.o., 

Poljubinj 89h, 5220 Tolmin v zaprti kuverti oziroma ovojnici, ki mora biti opremljena z v 
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celoti izpolnjeno etiketo za naslavljanje, ki se nahaja v nadaljevanju razpisne 

dokumentacije. Zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik izroči osebno v tajništvu 

Komunale Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, če pa ga pošlje po pošti, mora 

prispeti na naslov Komunale Tolmin d.o.o. do roka iz prejšnjega stavka (prejemna teorija). 

Če bo skupaj s finančnim zavarovanjem predložena še kakršnakoli druga 

dokumentacija, se ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije. 

− Izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih  obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku 
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena izpolnjena izjava o predložitvi finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v 
garancijskem roku. 
 

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 

− Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen parafiran vzorec finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

parafiran obrazec v .pdf obliki. 

− Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen parafiran vzorec finančnega zavarovanja za 
odpravo napak v garancijskem roku.  
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

parafiran obrazec v .pdf obliki. 

− Vzorec pogodbe 
Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen izpolnjen vzorec pogodbe o izvedbi javnega 
naročila. 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži v celoti 

izpolnjen obrazec v .pdf obliki. 
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OBR-1 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 
V ponudbi nastopamo kot: _______________________________________________. 
              (samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec 
 
Osebni podatki: 

Firma / ime    

Naslov   

Zakoniti zastopnik oziroma 
oseba pooblaščena za 
podpis pogodbe 

 

Matična številka   

Identifikacijska številka za 
DDV 

 

Številka transakcijskega 
računa 

 

Telefon  

Fax  

Elektronska pošta  

 
Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih 

subjektov): 

Vrsta posla (iz specifikacije 

naročila oziroma popisa del) in 
količina: 

 

Vrednost posla (z DDV):  EUR 
odstotek od ponudbene 

cene za celotno 
naročilo: 

% 

 
 

                                                                         
____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   

      
 ____________________________________ 

         podpis 
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OBR-2 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 
 

 
 
 
 

a) Skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati 
soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oz. 
glavnega izvajalca. 
 

b) Skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila. 
 
 
 
 
 

        
____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   

 
      

 ____________________________________ 
         podpis 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Podizvajalec obkroži eno od možnosti (A ali B). Izpolnjeno izjavo mora predložiti 

vsak podizvajalec, ki nastopa v ponudbi. 

 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBR-3 

P O N U D B A 
št.: ________________ 

 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 
 
Naročnik:    Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin 
 
Ponudnik: 

 
 
Ponudbena cena: 
 
 
                PONUDBENA CENA (brez DDV) ZNAŠA: ___________________ EUR 

                                           DDV 22 %: ___________________ EUR 

          KONČNA PONUDBENA CENA (z DDV) ZNAŠA: ___________________ EUR 

 
 
 
Lokacija servisa za vozilo (šasija): ______________________________________ 

Lokacija servisa za nadgradnjo: _____________________________________ 

 
 
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo predmetnega javnega 
naročila. 
Ponudba velja za celotno javno naročilo. 
Ponudba velja do vključno 08.10.2021. 
Morebitni popust mora biti obračunan in upoštevan v enotni ceni. 
 
 
Podpisani še izjavljamo, da: 
− smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije, 
− se strinjamo s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe, 
− smo seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo obveznosti, ki jih bomo prevzeli, 
− bomo vse prevzete obveznosti opravili kvalitetno, strokovno in v skladu s pravili stroke, 
− bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih kot to izhaja 

iz razpisne dokumentacije, 
− bomo ves čas izvajanja storitve sodelovali z naročnikom,  
− bomo naročniku omogočali strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad kakovostjo in 

zakonitostjo izvedenih del,  

Firma ponudnika 
Naslov ponudnika 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik 
ponudnika 
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− zagotavljamo z zahtevami naročnika ustrezne kapacitete in opremo za izvedbo  predmeta 
tega javnega naročila, 

− so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, enake originalom, 
− so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi, resnični in odražajo aktualno stanje, 
− v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do 

sprememb v zvezi s podatki na teh dokumentih. 
 
 
 
 

      ____________________________________ 
             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 

   
 
             ___________________________________ 
            podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V/na _________________________, dne ____________________________. 
Opomba: Pri skupni ponudbi obrazec izpolnijo vsi. 
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OBR-4  
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV 

 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 

 
 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
− da našemu podjetju oziroma osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v našem 
podjetju, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015, 38/2016 in 
27/2017) in ki jih opredeljuje 1. odstavek 75. člena ZJN-3, 

− da izpolnjujemo 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 znaša vrednost morebitnih 
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 50,00 EUR (2. 
odstavek 75. člena ZJN-3), 

− da imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 
prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3), 

− da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (4. 
odstavek 75. člena ZJN-3), 

− da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno 
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami pristojnega organa Republike Slovenije ali 
druge države članice ali tretje države izrečena globa za prekršek za najmanj dve kršitvi 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 (4. odstavek 75. člena ZJN-3), 

− da nad našim podjetjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja 
oziroma postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3, 

− da nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim 
članom funkcionarja na način, določen v 1. odstavku 35. člena Zakon o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB, 158/2020), 

− da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri 
imamo sedež. 

 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornje prve ali šeste alineje 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, prav tako pa 
lahko gospodarski subjekt v kolikor je v položaju iz zgornje pete alineje naročniku v skladu s 
Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo 
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
 
Naročniku dovoljujemo in ga pooblaščamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih 
evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju 
pogojev. 
 
 
Opomba: Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi. 

 
 
 
 
 

                 ____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
 

        
 
 

      ____________________________________ 
          podpis 
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Član upravnega/ član 
vodstvenega/ 
član nadzornega organa 
gospodarskega subjekta: 

 

rojen dne:  

v kraju:   

stanujoč na naslovu:  

EMŠO:  

 
 
 
Izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. 
člena ZJN-3. 
 
 
Naročniku dovoljujem in ga pooblaščam, da navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov 
lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. 

 
Opomba: Obrazec izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druge osebe, ki imajo 

pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, in sicer vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi, 

tudi podizvajalcev, ki nastopajo v ponudbi in tudi gospodarskih subjektov, na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik. 

 
 
Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. 

 
 
 
 

                                                                                                   
_________________________________________ 

Ime in priimek člana upravnega/ vodstvenega/ 
nadzornega organa ali druge osebe, ki ima pooblastila za 

zastopanje ali odločanje ali nadzor 

 
 

 
_________________________________________ 

                  podpis 
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OBR-5 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV 

 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 

 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
 
1. Naš povprečni čisti letni prihodek od prodaje (povprečni splošni letni promet) je v obdobju 

zadnjih treh poslovnih let znašal ___________________ EUR. 
 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON-1 

ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja. 

 
 
2. Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa. V zadnjih 

180 dneh pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega 
transakcijskega računa več kot 30 zaporednih dni. 

 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2 ali 

drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja. 

 
 
 
 
  

      
 ____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   

 
       

 
 ____________________________________ 

         podpis 
  

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBR-6 

PODATKI PONUJENEGA BIBLIOBUSA 
 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I z j a v l j a m o , 
 
 
da ponujamo bibliobus (šasija znamke _______________________________, tipa 
_________________ ) z naslednjimi tehničnimi karakteristikami: 
 
 
Motor 

Vrsta   

Moč motorja  

Navor motorja  

Upravljanje motorja  

 

Mere in teža vozila 

Višina   

Dolžina   

Širina celotnega vozila  

Medosna razdalja šasije  

Skupna masa bibliobusa  

Zadnji previs  

 
Napajanje 
Tip baterij  

Moč enote za uravnavanje vseh napajalnih tokov  

Moč alternatorja   

 
 
 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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Ponujeni bibliobus izpolnjuje vse tehnične specifikacije, navedene v prilogi razpisne 
dokumentacije: 
 
 

DA                          NE 
 
 

V primeru, da ponujeni bibliobus ne izpolnjuje vseh tehničnih specifikacij, navedenih v prilogi 
razpisne dokumentacije, je potrebno navesti katerih parametrov ne dosega.  
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 ____________________________________ 
             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   

 
      

 ____________________________________ 
                       podpis 
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OBR-7 
IZJAVA O PREDLOŽITVI USTREZNIH LISTIN IN ZAGOTAVLJANJU 

SERVISA TER POPRAVILA NA OZEMLJU REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
  
 

 
 

  
  

   
 

 
 
 I z j a v l j a m o , 
 
 
da bomo v primeru dodelitve predmetnega javnega naročila:  
 
− ob dobavi bibliobusa predložili načrt nadgradnje, načrt-ofertna risba vozila, ki je potrebna 

zaradi vzdrževanja, servisiranja in morebitnih popravil vozila, servisno garancijsko 
knjižico, garancijske liste z garancijskimi pogoji (garancija za vozilo (šasija) najmanj 36 
mesecev, garancija nadgradnje najmanj 36 mesecev, garancija za vse vgrajene naprave 
na vozilu in nadgradnji najmanj 36 mesecev, garancija za proti prerjavenju pločevine 
najmanj 10 let, vse računano od datuma prevzema bibliobusa), dokument o homologaciji, 
navodila za uporabo ter vzdrževanje vozila in naprav v dveh izvodih v slovenskem jeziku, 
elektro sheme s shemo varovalk, ustrezne ateste in deklaracije za vso vgrajeno opremo 
v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, vse označbe, nalepke in napise v 
slovenskem jeziku; 

 
− zagotovili servis vozila (šasija) in nadgradnje ter popravila ponujenega bibliobusa na 

ozemlju Republike Slovenije, katerega lokacija je od sedeža naročnika oddaljena največ 
120 km, in sicer v največ 48 urah po prejemu pisnega naročila naročnika oziroma fco 
naročnik, 

 
− zagotovili odzivnost na terenu za popravila v času do 12 ur od prijave napake. 

 
 

      
 ____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

      
 ____________________________________ 

             podpis 
 

Firma ponudnika 
Naslov ponudnika 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik ponudnika 
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OBR-8 

IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV 
 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
  
 

 
 

  
  

   
 

 
 

I z j a v l j a m o , 
 
  
da bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi predmetnega javnega naročila upoštevali naslednje 
tehnične zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 51/2017, 64/2019), in sicer:   
 
− bibliobus izpolnjuje zahteve, opredeljene v standardu EURO 6d, kar je razvidno iz ponudbi 

priložene tehnične dokumentacije proizvajalca oziroma potrdila o skladnosti, ki potrjuje, 
da bibliobus izpolnjuje postavljene zahteve.  

 
 
 
 

      
 ____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

      
 ____________________________________ 

             podpis 
 

  

Firma ponudnika 
Naslov ponudnika 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik ponudnika 
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OBR-9 
PODATKI O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA 

 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 
Podatki o naročniku referenčnega posla:  
 

 
 
 
 
 
 

 
Naslov/naziv posla:  

Investitor:  

Izvajalci: 
 

Datum izvedbe:  
Kraj izvedbe:  

Vrednost (z DDV):  

Opis posla, ki ga je 
pri tem 

referenčnem delu 
opravil in obračunal 

gospodarski 
subjekt, ki nastopa 

v ponudbi: 

 

Obrazec izpolni, podpiše in žigosa naročnik referenčnega posla. 

 
V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 
korektnega izvajalca. Ponudnik je vse storitve in dobave izvedel v skladu s pogodbenimi 
določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in 
kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.  
 
Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva 

bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi 

navedenega referenčnega dela. 

 
 

      ____________________________________ 
             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
  Žig:         (naročnika referenčnega posla)  

 
     ____________________________________ 

            podpis 
 
Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. Lahko se predložijo 

fotokopije potrjenih referenčnih potrdil. 

Firma/pravna oseba 
Naslov  
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik  
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OBR-10 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
Naročniku Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 2, 5220 Tolmin kot zavarovanje 
za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Nakup bibliobusa za potrebe 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin« izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s 
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  
 
Naročnika Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 2, 5220 Tolmin nepreklicno 
pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 
 

8.000,00 EUR 
 
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če: 
− po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknemo, 
− podamo zavajajoče oziroma lažne izjave, 
− v določenem roku ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, 
− ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi, 
− ne sklenemo pogodbe v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, 
− v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Menica je unovčljiva do vključno 08.10.2021. 
 
Menica je unovčljiva 
pri: 

 

 domiciliat (naziv in naslov banke  ali drugega plačnika) 

s transakcijskega 
računa (TRR): 

 

  (številka transakcijskega računa) 

 
 
Izdajatelj menice 
(ponudnik): 
 
 
 
 
 

      
 ____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
  Žig: 

 
      ____________________________________ 

            podpis 
 
V/na _________________________, dne ____________________________. 
Priloga: bianko menica 

- firma 
- naslov 
- davčna številka 
- matična številka 
- zakoniti 

zastopnik 
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OBR-11 
IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO 
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V 

GARANCIJSKEM ROKU 
 
Predmet razpisa: Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 
 

 
 
 

 
 
 

 
I z j a v l j a m o , 

 
 

− da bomo v primeru dodelitve javnega naročila »Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin« ob sklenitvi pogodbe naročniku dostavili kot finančno zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % 
pogodbene cene z vključenim DDV in z veljavnostjo, ki bo za 30 dni daljša od datuma 
primopredaje izvedenih del, 

− da bomo v primeru dodelitve javnega naročila »Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin« ob dobavi bibliobusa kot finančno zavarovanje za odpravo napak 
v garancijskem roku naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % 
pogodbene cene z vključenim DDV in veljavnostjo še 30 dni po poteku najdaljšega 
garancijskega roka, določenega s pogodbo, 

− da bosta obe zavarovanji vsebinsko popolnoma enaki razpisni dokumentaciji priloženima 
vzorcema,  

− da smo seznanjeni z dejstvom, da je brez predložitve zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, pogodba o izvedbi javnega naročila »Nakup bibliobusa za potrebe 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin«, nična, naročnik pa bo unovčil predloženo zavarovanje 
za resnost ponudbe, 

− da smo seznanjeni z dejstvom, da bo brez predložitve brezpogojne bančne garancije za 
odpravo napak v garancijskem roku ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo 
napak v garancijskem roku naročnik zadržal plačilo 5 % pogodbene cene z vključenim 
DDV, dokler izvajalec ne dostavi ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku.  

      
 ____________________________________ 

             Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
         

       
____________________________________ 

            podpis 
 
V/na ________________________, dne ______________________. 

Firma ponudnika 
Naslov ponudnika 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik ponudnika 
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VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI PO EPGP-758 

 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna 
garancija) 
 
ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše 
se predmet javnega naročila) 
 
ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE 
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. 
primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte 
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev 
papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov 
SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli 
podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika 
zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali 
katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za 
plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-
ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo 
upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni 
podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, 
v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem 
roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
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Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti 
zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 
 
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, 
izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
 
 

              garant   
      (žig in podpis) 
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VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM 
ROKU PO EPGP-758 

 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 
Datum:       (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna 
garancija) 
 
ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, 
ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi 
javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se 
predmet javnega naročila) 
 
ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE 
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. 
primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte 
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev 
papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov 
SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli 
podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika 
zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali 
katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za 
plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-
ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo 
upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni 
podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, 
v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem 
roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
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Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti 
zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po 
slovenskem pravu. 
 
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, 
izdana pri MTZ pod št. 758. 
 
 
 

              garant   
      (žig in podpis) 
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OBR-12 
VZOREC POGODBE 

 
NAROČNIK: KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN, Tumov drevored 6, 5220 

Tolmin 
zakoniti zastopnik: Jerneja Berginc, direktorica 
matična številka: 5052980000 
davčna številka: SI 94679479 
številka TRR: SI56 0132 8603 0374 586 (odprt pri Banki Slovenije) 

 
in   
 
IZVAJALEC: 
zakoniti zastopnik: 
matična številka: 
davčna številka: 
številka TRR: 

 
 
 
 
 
 

 
skleneta 
 
 

POGODBO 
Nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 

 
 

I. UVODNE UGOTOVITVE 
 

1. člen 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da: 

- je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 
14/2018 – v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek oddaje naročila Nakup 
bibliobusa za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljnjem besedilu: javno 
naročilo), 

- je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne _____________, pod 
oznako objave _______________________, 

- je naročnik na podlagi javnega naročila in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega 
naročila, št. ________________ z dne ______________ izbral izvajalca kot 
najugodnejšega za izvedbo javnega naročila, 

- je izvajalec naročniku izvedbo javnega naročila ponudil v vrednosti 
_____________________ EUR brez DDV, 

- se nakup bibliobusa sofinancira iz sredstev, zagotovljenih iz državnega proračuna za 
leto 2021 (PP 200721 – DNPK-potujoča knjižnica in PP 131126 – Knjižničarstvo) in iz 
proračuna občin ustanoviteljic za leto 2021 (Občina Tolmin PP 041814 KTO 432300, 
Občina Kobarid PP 1840 KTO 432300, Občina Bovec PP 1803 KTO 432300) na 
podlagi Pogodbe o financiranju in izvedbi nakupa bibliobusa, št. 3340-21-126069 z dne 
23.02.2021 ter iz lastnih sredstev naročnika.  
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II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo izdelavo in dobavo bibliobusa 
za potrebe Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika in 
ponudbo izvajalca, št. ___________________ z dne _______________. 
 

3. člen 
Predmet nakupa je bibliobus, znamke ____________________, tipa ___________________, 
ki mora biti skupaj z vso opremo izdelan skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije 
oziroma direktivami Evropske Unije. 
 
Bibliobus je namenjen povečanju uporabe knjižnice in omogočanju splošne dostopnosti 
gradiva, informacij in storitev knjižnice tudi prebivalcem odročnejših krajev.  
 
III.   POGODBENA CENA 

 
4. člen 

Pogodbena cena na podlagi ponudbe izvajalca, št. _________________ z dne 
__________________ znaša brez DDV ______________________ EUR, z vključenim DDV 
pa _______________________ EUR. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da vključuje pogodbena cena stroške izdelave, dobave, 
homologacije in tehničnega pregleda ter prvega in drugega servisa za vozilo in nadgradnjo ter 
vse ostale stroške, potrebne za izvedbo izdelave in dobave ter servisiranja bibliobusa, kot tudi  
morebitne dajatve. 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je pogodbena cena fiksna in nespremenljiva za celotno 
obdobje trajanja pogodbenega razmerja ne glede na spremenjene nabavne in druge 
ekonomske razloge.  
 
IV. ROK DOBAVE 
 

5. člen 
Rok dobave bibliobusa je 31.08.2022. 
 
Izvajalec se zaradi vezanosti na razpis za pridobitev finančnih sredstev iz proračuna RS 
zavezuje do dne 10.10.2021 izvesti dela v višini 180.000,00 EUR z DDV, ki morajo biti potrjena 
s strani nadzora in za ta del naročniku tudi izstaviti specifikacijo izvedenih del, dela za 
preostanek pogodbene cene pa izvesti v letu 2022, najkasneje do dne 31.08.2022. 
 
Bibliobus se šteje za dobavljenega takrat, ko je v brezhibnem stanju prevzet s strani naročnika, 
pri čemer mora biti le-ta v celoti skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije naročnika in 
ponudbe izvajalca, ter so naročniku predložene vse listine iz 10. člena te pogodbe.  
 
Bibliobus mora biti dobavljen fco Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 
Tolmin. 
 
V primeru, da izvajalec prekorači v prvem odstavku tega člena te pogodbe navedeni rok 
dobave, naročnik obračuna penale v višini 300,00 EUR/delovni dan. 
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V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

6. člen 
Naročnik se zavezuje: 

- posredovati izvajalcu vse potrebne podatke, ki se nanašajo na izpolnitev obveznosti, ki 
so predmet te pogodbe, 

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščin, ki bi lahko 
vplivale na izpolnitev obveznosti, ki so predmet te pogodbe, 

- prevzeti bibliobus, ki je v celoti skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije 
naročnika in ponudbe izvajalca po prejemu izvajalčevega obvestila, da je bibliobus 
pripravljen za prevzem. 

 
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

7. člen 
Izvajalec zagotavlja, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih 
obveznosti ter da bo slednje opravil na najbolj ekonomičen način, strokovno, kvalitetno in 
skrbno v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji ter 
skladno s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in normativi, veljavno zakonodajo in 
običaji solidnega izvajalca ter s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom. 
 

8. člen 
Izvajalec naročniku jamči, da: 

- dobavljen bibliobus ne bo imel stvarnih in pravnih napak, 
- bo dobavljen bibliobus ustrezal vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane 

opreme, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
- bo ves čas izvajanja storitve sodelovali z naročnikom,  
- bo naročniku omogočal strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad kakovostjo in 

zakonitostjo izvedenih del v času izvedbe. 
 

9. člen 
Izvajalec se zavezuje pred dobavo in vgradnjo IKT opreme omogočiti naročniku preverbo 
njene ustreznosti. 
 
Izvajalec se zavezuje za potrebe izdelave idejne predloge zunanjosti bibliobusa ob začetku 
izdelave nadgradnje naročniku posredovati skice zunanjosti bibliobusa z vseh strani, z 
vrisanimi vratnimi in steklenimi površinami ter z vsemi potrebnimi merami. 
 

10. člen 
Izvajalec se zavezuje ob dobavi bibliobusa naročniku predložiti načrt nadgradnje, načrt-ofertna 
risba vozila, ki je potrebna zaradi vzdrževanja, servisiranja in morebitnih popravil vozila, 
servisno garancijsko knjižico, garancijske liste z garancijskimi pogoji, dokument o 
homologaciji, navodila za uporabo ter vzdrževanje vozila in naprav v dveh izvodih v 
slovenskem jeziku, elektro sheme s shemo varovalk, ustrezne ateste in deklaracije za vso 
vgrajeno opremo v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, vse označbe, nalepke in 
napise v slovenskem jeziku. 
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11. člen 
Izvajalec se zavezuje rezervne dele za bibliobus dobaviti v roku 48 ur po prejemu pisnega 
naročila naročnika, pri čemer se izvajalec zavezuje dobavo rezervnih delov zagotavljati še 
najmanj 10 let od datuma prevzema bibliobusa s strani naročnika. 

 
12. člen 

Izvajalec se zavezuje naročniku zagotavljati servis bibliobusa, tako vozila (šasije) kot 
nadgradnje, in popravila na ozemlju Republike Slovenije, katerega lokacija je od sedeža 
naročnika oddaljena največ 120 km, in sicer v roku 48 ur po prejemu pisnega naročila 
naročnika. 
 
Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika izvesti servis bibliobusa tudi na lokaciji naročnika.  
 

13. člen 
Izvajalec se zavezuje za izvedbo popravil na terenu odzvati v času do 12 ur od prijave napake.  
 

14. člen 
Izvajalec se zavezuje na poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke:  

- o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih 
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

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

 
VII. PODIZVAJALCI (se uporablja, če pri javnem naročilu nastopajo podizvajalci) 
 

15. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci: 

Naziv in naslov podjetja:  
Matična številka:  
Davčna številka:  
Transakcijski račun št.:  
Vrsta del:  
Vrednost del z DDV:  
Rok izvedbe del:  
Neposredno plačilo:  

(preglednice se dodajajo za vsakega podizvajalca posebej) 

 
Če izvajalec kakšno obveznost po tej pogodbi izpolnjuje s podizvajalci, odgovarja za njihovo 
ravnanje kot, da bi te obveznosti izpolnjeval sam. 
 

16. člen 
Glavni izvajalec mora 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 del, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 
tudi naslednje podatke in dokumente: 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to določeno v 

razpisni dokumentaciji, 
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave 

skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,  
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- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne zamenjavo podizvajalca 
oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali 
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega 
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga. 
 

17. člen 
(se uporablja, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo) 

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-
3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v 
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela. 
 
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 

18. člen 
(se uporablja, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila) 

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje 
v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno 
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
 
VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

19. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku ob podpisu te pogodbe kot jamstvo v obliki 
nepreklicnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti izročil 
prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 
zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene cene z vključenim DDV, v 
nasprotnem primeru se pogodba šteje za nično, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za 
resnost ponudbe. Zavarovanje mora veljati še 30 dni od datuma primopredaje izvedenih del.  
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko vnovči, če izvajalec 
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno z določili pogodbe, v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in roku. V tem primeru lahko naročnik odkloni prevzem bibliobusa.  
 

20. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo ob opravljeni dobavi bibliobusa kot finančno zavarovanje za 
odpravo napak v garancijskem roku naročniku izročil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % 
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pogodbene cene z vključenim DDV in veljavnostjo še 30 dni po poteku najdaljšega 
garancijskega roka, določenega s to pogodbo.  
 
Če izvajalec omenjenega zavarovanja ne predloži, naročnik zadrži plačilo 5 % pogodbene 
cene z vključenim DDV, dokler izvajalec ne dostavi ustreznega finančnega zavarovanja za 
odpravo napak v garancijskem roku.  
 
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik lahko unovči v primeru, da 
izvajalec v garancijskem roku ne odpravi vseh napak, ki so nastale po njegovi krivdi ali po 
krivdi njegovih podizvajalcev. 
 
IX. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL 
 

21. člen 
Izvajalec bo naročniku izstavil račun v fizični in elektronski obliki skupaj s specifikacijo 
opravljenih del v dveh delih, in sicer prvi del v višini 180.000,00 EUR z DDV do dne 10.10.2021, 
drugi del za preostanek pogodbene cene pa po opravljeni dobavi bibliobusa.  
 
Za opravljeno dobavo se šteje dan, ko je bil izvršen prevzem in podpisan prevzemni zapisnik, 
kar bo tudi podlaga za izstavitev računa. 
 
Pri izstavljanju računov se mora izvajalec obvezno sklicevati na naročnikovo številko te 
pogodbe. 

 
22. člen 

Naročnik pregleda in potrdi nesporni del računa in ga v potrjenem delu plača v roku 30 dni po 
njegovem prejemu z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun izvajalca, ali pa ga 
argumentirano zavrne.  
 

23. člen 
V primeru, da plačilo zapade na dela prost dan ali soboto, se to izvrši prvi naslednji delovni 
dan. Za ta čas se ne obračunavajo zamudne obresti. 

 
24. člen 

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od 
dneva zapadlosti računa do dneva plačila. 
 

25. člen 
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 
 
X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI 
 

26. člen 
Pogodbeni stranki imenujeta svoje zastopnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene 
probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi. 
 
1. Pooblaščeni zastopnik naročnika je:  Jerneja Berginc  
2. Pooblaščeni zastopnik izvajalca je:   ___________________________ 
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XI.  POGODBENA KAZEN 
 

27. člen 
Če izvajalec po svoji krivdi ravna v nasprotju z določili te pogodbe, zahtevami iz razpisne 
dokumentacije ali v nasprotju z veljavnimi predpisi, si naročnik pridržuje pravico do obračuna 
pogodbene kazni v višini 0,5 % pogodbene cene z vključenim DDV, in sicer za vsak dan 
neizpolnitve oziroma nepravilne izpolnitve obveznosti. Pogodbena kazen se obračuna po 
nastanku razloga, in sicer pri naslednjem izplačilu izvajalcu oziroma, v kolikor to ni mogoče, 
se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati naročniku v roku 8 dni 
od prejema. 
 
Če naročniku zaradi ravnanja iz prejšnjega odstavka tega člena te pogodbe nastane škoda, ki 
je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne 
odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. 

  
  Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika. 

 
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 
Za poplačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
XII.  VIŠJA SILA 

 
28. člen 

Niti izvajalec niti naročnik nista odgovorna za neizpolnitev pogodbenih obveznosti zaradi 
okoliščin, katerih vzrok je izven nadzora posamezne pogodbene stranke in ga ni bilo mogoče 
pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.  
 
Kot višja sila pogodbeni stranki ocenjujeta nepričakovane naravne dogodke, ki imajo značaj 
elementarne nesreče (povodenj, žled, potres, požar itd.) in druge dogodke, ki jih ni moč 
odpraviti ali se jim izogniti. 
 
Nastop višje sile oprošča pogodbeni stranki izpolnitve obveznosti iz te pogodbe ter obveznosti 
plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile. 
 
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, je dolžna o nastopu višje sile in njenemu 
prenehanju nemudoma in na zanesljiv način obvestiti drugo pogodbeno stranko. Višja sila se 
ne upošteva, v kolikor neposredno prizadeta pogodbena stranka o tem pisno ne obvesti druge 
pogodbene stranke takoj, ko je mogoče glede na naravo vzroka višje sile. 
 
XIII.  GARANCIJA 
 

29. člen 
Garancijski rok za vozilo (šasija) znaša ___________ mesecev, garancijski rok za nadgradnjo  
znaša __________ mesecev, garancijski rok za vse vgrajene naprave na vozilu in nadgradnji 
znaša __________, garancijski rok za prerjavenje pločevine pa znaša __________ mesecev, 
vse računano od datuma prevzema bibliobusa, skladnega z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije naročnika in ponudbe izvajalca. 
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Garancijski roki veljajo za celotno vozilo in vso opremo vgrajeno v in na njem. Če se kakšen 
del bibliobusa ali oprema v garancijskem roku zamenja ali bistveno popravi, začnejo 
garancijski roki teči znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. 
 
Za blago, ki ima garancijski rok, bo izvajalec izročil tudi vse potrebne in potrjene garancijske 
liste z garancijskimi pogoji. Kvaliteta blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani 
kvaliteti. 
 
Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem bibliobusu, ki jih ugotovi naročnik pri 
prevzemu oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga 
določi naročnik. V kolikor izvajalec ugotovljenih napak oziroma pomanjkljivosti ne odpravi, sme 
naročnik napake odstraniti na račun izvajalca s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.  
 
V garancijskem roku je izvajalec dolžan popraviti in odstraniti na svoje stroške tudi vse 
pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev, sicer lahko 
naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Izvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na 
neposredno zahtevo naročnika. 
 

30. člen 
Izvajalec naročniku še vsaj 10 let po prevzemu bibliobusa krije vso škodo, ki bi nastala na 
kateremkoli delu bibliobusa zaradi napačne ali nestrokovno izvedene izdelave bibliobusa. 
Enako velja tudi za vso škodo, ki bi nastala na drugih stvareh in objektih, na katerih bi zaradi 
napačno ali nestrokovno izvedene izdelave bibliobusa nastala kakršnakoli škoda. 
 

31. člen 
Naročnik v času uporabe lahko oporeka kvaliteto bibliobusa v zakonsko določenih rokih po 
tem, ko ugotovi neustrezno kvaliteto. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo 
napak, ki jo je izvajalec dolžan odpraviti.  
 
Določba prejšnjega odstavka tega člena te pogodbe ne posega v odgovornost za stvarne 
napake in upravičenja iz garancije kot je to določeno v Obligacijskem zakoniku in Zakonu o 
varstvu potrošnika. 
 
XIV.  PREVZEM IZVEDENIH DEL 
 

32. člen 
Naročnik prevzame od izvajalca bibliobus pod pogojem, da je tehnično brezhiben, skladen z 
zahtevami iz razpisne dokumentacije naročnika in ponudbe izvajalca, nepoškodovan in 
opremljen z obvezno opremo ter listinami iz 10. člena te pogodbe. O prevzemu se sestavi 
prevzemni zapisnik.  
 
XV.  ODSTOP OD POGODBE 
  

33. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez 
odpovednega roka in brez kakršnegakoli nadomestila za kakršnekoli stroške, ki bi izvajalcu 
nastali z enostranskim odstopom, če izvajalec kljub danemu pisnemu opozorilu s strani 
naročnika: 



47 
 

- ne upošteva reklamacij glede obsega in kvalitete izvajanja del, 
- ne izpolnjuje določil te pogodbe, 
- ne upošteva dogovorjene cene, 
- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, če imajo za posledico večjo materialno škodo, 
- izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo 

vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik 
za vključitev v dela po tej pogodbi ne da soglasja. 

 
XVI.  REŠEVANJE SPOROV 

 
34. člen 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, 
reševali sporazumno. Če spora ne bosta uspeli rešiti, bosta spor prepustili sodišču pristojnemu 
po sedežu naročnika. 
 
XVII.  KONČNE DOLOČBE 
 

35. člen 
Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in je s strani izvajalca ob 
predložitvi pogodbe naročniku dostavljeno tudi ustrezno finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do 
razveze pogodbe.  

 
36. člen 

V primerih kot jih določa 95. člen ZJN-3 lahko vsaka pogodbena stranka predlaga spremembe 
in dopolnitve te pogodbe, katere začnejo veljati s sklenitvijo aneksa po predhodno doseženem 
soglasju obeh pogodbenih strank. 

 
37. člen 

Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011, 158/2020) nična pogodba, pri kateri kdo 
v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 

 
Pogodbeni stranki s podpisom na tej pogodbi potrjujeta, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni 
podan nobeden od zgoraj navedenih razlogov za ničnost pogodbe.  

 
38. člen 

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

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca 
ali  
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- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi 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  
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 še najmanj šest mesecev 
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca na način, določen v skladu 
s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je ta pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.  
 
Naročnik mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 
30 dneh od seznanitve s kršitvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil 
izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, 
se šteje, da je ta pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
39. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
2 izvoda. 
 
 
Datum:     Datum:        
Številka:  Številka: 
 
 
 
NAROČNIK:                                                                         IZVAJALEC: 
KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN                            ____________________ 
Jerneja Berginc, direktorica                               ____________________, direktor 
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                                                OBR-13 

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE ZAVAROVANJA ZA RESNOST 
PONUDBE 

 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovojnico! 
 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): 
Naziv: 

 
 

Datum:  
 

 
 

Ura:  
 

     
Naslov: 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Podpis:  žig 

   

 

 

Prejemnik: 
 

KOMUNALA TOLMIN d.o.o. 
Poljubinj 89h 
5220 TOLMIN 

Nakup bibliobusa za potrebe 
Knjižnice Cirila Kosmača 

Tolmin 
 

 

 
številka: 

 
13/2021 JN VV  
 

  

skrbnik: Barbara Mozetič 

  

NE ODPIRAJ! 
ZAVAROVANJE ZA 

RESNOST PONUDBE     
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PRILOGA 
 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE RAZPISANEGA BIBLIOBUSA 
 
 
VOZILO 
 

• vozilo mora biti izdelano tako, da omogoča stalno masno obremenitev 
• kategorije C – tovornjak (specialno vozilo, prilagojeno potrebam potujoče knjižnice)  
• prilagojeno za vožnjo s kratkimi razdaljami 
• višina spodnjega dela vozila mora omogočati nemoteno vožnjo čez grbine, prevoje in 

druge ovire 
• kratka prestavna razmerja, nizko prestavno razmerje diferenciala 
• moč motorja vozila vsaj 265 KW EURO 6D 
• opremljen z večstopenjsko motorno zavoro z učinkom zaviranja min 350KW 
• prostornina motorja: min 10,5 l 
• navor motorja min 1800 Nm 
• motor dobro zvočno izoliran, 
• omogočen enostaven dostop do motorja, omogočeno nemoteno servisiranje motorja in 

ostalih delov vozila 
• pogon 4 x 2 
• zavore: disk zavore, protiblokirni sistem ABS  
• blokada zadnjega diferenciala 
• min 12 stopenjski avtomatski menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja 
• pnevmatsko vzmetenje spredaj in zadaj z možnostjo regulacije z vozniškega mesta  
• močnejši alternator ( min 150 Ah) zaradi dopolnjevanja sistema dodatnih baterij 
• parkirna zavora, elektronska 
• posoda za gorivo naj bo velika minimalno 180 l oziroma po dogovoru z naročnikom glede 

na razpoložljivost prostornine  
• nosilnost 18 ton 
• dolžina vozila: od 10 m do največ 10,5 m 
• medosna razdalja: od 5,50 m do največ  5,80 m 
• zadnji previs: do največ 3,30 m 
• zadnji previsni kot min 9° 
• skupna višina vozila: do največ 3,80 m 
• širina kabine in celotnega vozila: največ 2,5 m 
• večfunkcijski volan 
• pojačani stabilizatorji na zadnji osi 
• električno nastavljiva in ogrevana stranska ogledala 
• multimedijski kokpit s prostoročnim telefoniranjem ter možnostjo priključitve do 4 kamere 
• kamera za vzvratno vožnjo 
• senzorji za varno vzvratno vožnjo in parkiranje 
• zvočni signal za opozarjanje okolice ob vzvratni vožnji, s stikalom za izklop v nočnem 

času 
• kabina z dvojnimi vrati za izstop iz vozila za šoferja in sovoznika 
• ravno dno v kabini, stojna višina min 1,85 m  
• kabina opremljena z avtoradiem, klimo, nočno klimo in gretjem (nočna klima in gretje ob 

ugasnjenem vozilu-naročnik predlaga baterije 2x12V-220Ah) 
• zatemnjena stekla kabine 
• luči: po zakonskih predpisih 
• električni pomik stekel v kabini 
• senčnik na vetrobranskem steklu 
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• pnevmatsko vzmeten voznikov in sovoznikov sedež - CONFORT 
• število homologiranih sedežev: 3 
• v zadnjem delu kabine (takoj za sedeži): omara za delovne oz. osebne pripomočke 

zaposlenih (mini garderoba), manjši kompresorski hladilnik, wc, umivalnik, mikrovalovna 
pečica, zložljiva polica za malico – lokacija v dogovoru z naročnikom med izdelavo 

• rezervno kolo / rezervno platišče, ustrezna dvigalka, avtomobilsko orodje in vsa potrebna 
oprema, ki jo določajo cestno-prometni predpisi 

• poleg gasilnega aparata, predpisanega za vozilo, še dodatni gasilni aparat na prah S6 
in gasilni aparat CO2 5 kg 

• zavesice proti brizganju na prednjih in zadnjih blatnikih 
• v kabini stikalo za odklop akumulatorjev 
• 12 V + 24 V vtičnica za dodatno opremo na armaturi 
• daljinsko centralno zaklepanje vrat 
• integriran prehod med šofersko kabino in knjižničnim delom z možnostjo zapiranja s 

steklenimi vrati 
 

NADGRADNJA VOZILA 
 
Okvir konstrukcije 

• iz nerjavečih profilov najmanj do višine poda 
• najmanj do višine poda, vključno z zadnjim odbijačem, iz korozijsko odpornega 

materiala (npr. aluminij, inox…), naročnik ne dovoljuje uporabe jeklenih profilov s 
protikorozijsko zaščito (postopek vročega cinkanja) 

• preostali del konstrukcije je lahko iz jeklenih profilov, ki so korozijsko ustrezno in 
kakovostno zaščiteni 

 
Zunanje stene vozila 

• termično izolirane  z EPS plastiko debeline najmanj 5 cm oziroma z drugim primerljivim 
ustreznim materialom, zunanja plast iz nerjaveče pločevine 

• celotno vozilo mora biti ustrezno in kakovostno termično, protikorozijsko in protipožarno 
izolirano z ustreznimi izolacijskimi materiali 

Napajanje 
• dva sistema baterij:  

o startne baterije- standardna izvedba po ponudbi proizvajalca podvozja. 
o poseben sistem baterij s kapaciteto najmanj 1200 Ah za zagotavljanje do 8 ur 

avtonomnega napajanja napravam v knjižničnem delu vozila (računalniki in 
druga IKT oprema, razsvetljava, gretje, klime) 

 
Sistem baterij za knjižnični del: 
• baterije trakcijske gelne (npr. min 1200 Ah na 24V ob kombiniranem napajanju) ali 

ustrezne Li-Ion baterije za omogočanje 8-urnega avtonomnega delovanja vseh 
porabnikov. Avtonomijo delovanja se zagotovi z ustrezno kapaciteto baterij, dodatnimi 
solarnimi celicami in dodatnim ali ojačanim alternatorjem 

• baterije naj se napolnijo v 12 urah (preko noči); 
• dopolnjevanje sistema baterij za knjižnični del med vožnjo preko alternatorja vozila in 

preko sončnih celic 
• baterije postavljene v predelek pod podom na izvlečne tirnice in enostavno dostopne z 

zunanje strani  
• enota za uravnavanje vseh napajalnih tokov (alternatorja, solarnih celic, napajanje 

220V, pretvarjanje 24V/220V) ustrezne moči (min 5 KW) za nemoteno hkratno 
delovanje vseh porabnikov (pri izvedbi dogovor z naročnikom) 
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• samodejno delovanje pretvornika (sam zaznava kateri vir energije v danem trenutku 
deluje in jemlje tistega, ki mu je prioriteten za pretvarjanje 230 V / 24-48 VDC oz. 
obratno) 

• na zunanjem delu predelka z akumulatorji naj bo priklop vozila na zunanji vir električne 
energije za delovanje pretvornika 

• poleg priklopa mora biti izvedeno stikalo za izklop sistema v sili 
• indikator stanja porabe baterij nameščen pri izposojevalnem pultu 

 
Ogrevanje in klima 

• kabina z vgrajeno klimo, nočno klimo in gretjem (nočna klima in gretje tudi ob 
ugasnjenem vozilu) 

• za knjižnični del 2 x 2200 W hladilne moči inverterska klima z možnostjo gretja in z 
vgrajenim oknom in senčilom (npr. Dometic FreshLight 2200 ali enakovredno) 

• zračni grelec na dieselski pogon ustrezne moči glede na prostornino in zračnimi kanali,  
o avtonomno delovanje sistema pri ugasnjenem motorju vozila 
o razvodi toplega zraka ustrezno razporejeni, da omogočajo čim bolj enakomerno 

razporeditev temperature v vozilu 
o ogrevanje nadzorovano s termostatom  

• enota za ogrevanje (IR panel) na stropu knjižničnega dela 

Pod podom nadgradnje vozila 
• poleg posebnih predelkov za akumulatorje, enote za uravnavanje vseh napajalnih 

tokov in grelec, vgrajeni še dodatni predelki za shranjevanje gradiva  ter orodja in  
opreme vozila 

• vsi predelki morajo biti iz nerjavečih materialov in vodotesni 
• akumulatorji nameščeni na kakovostnih inox vodilih na izvlečni polici pod nivojem poda, 

tako da je olajšano njihovo vzdrževanje in kontroliranje – dostop iz zunanje strani vozila 
• odklopno stikalo električnega toka, s katerim se prekine napajanje vozila iz 

akumulatorjev, nameščeno v kabini 
• v predelkih inox vodila z izvlečnim sistemom za zaboje z vrnjenimi knjigami  
• kakovostna izvedba odpiranja predelkov za min. 150° in zagotovljena možnost 

enostavnega dostopa s podporo plinskih vzmeti v zaprtih boxih, tečaji neprekinjeno po 
celotni zgornji strani vrat predelkov 

• ključavnice na predelkih kakovostne izvedbe zaradi izpostavljenosti koroziji 
 
Končne rešitve izvedbe in uporabe predelkov izbrani ponudnik in naročnik določita med 
izdelavo nadgradnje. Ponudniki morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Celotno podvozje vozila, spodnji del kabine vozila in spodnji del nadgradnje vozila morajo biti 
protikorozijsko zaščiteni z ustreznim premazom.  
 
Streha vozila 

• iz poliestrskih plošč in kakovostno termično izolirana  s 50 mm izolacijskim materialom 
(z EPS plastiko oziroma drugim primerljivim in ustreznim materialom) 

• brez loput in svetlobnih pasov, 2x klima z vgrajenim oknom ter senčilom 
• ojačano tesnjenje 
• solarne celice na strehi na površini min 16m2 oz. na celotni razpoložljivi površini strehe 

 

KNJIŽNIČNI DEL IN OPREMA 
 
Tla 

• ravna, v enem nivoju po celi dolžini knjižničnega dela vozila, zaradi varnosti in lažjega 
dostopanja invalidov; 

• stojna višina v knjižničnem delu prilagojena višini kabine, minimalno 2,45 m; 
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• max višina od zunanjih tal do poda 1,04 m, ko je vozilo v voznem položaju. 
 
Površina tal 

• iz kakovostne plastične mase, ki naj bo ustrezno zarobljena na stene vozila, primerna 
za  enostavno čiščenje in vzdrževanje 

• protizdrsno zaščitena 
• barvo določi naročnik med izdelavo. 

 
Notranje stene in strop 

• iz kakovostne plastične mase. Uporabljene materiale in barvno shemo ponudnik in 
naročnik določita med izdelavo nadgradnje. 

• rasterji za police vgrajeni v konstrukcijo leve, desne in zadnje stene 
• sistem za obešanje izdelkov na stropu 

 
Zasteklitev 

• ob izposojevalnem pultu s pomičnim steklom in ustreznim senčilom; 
• zatemnjena stekla po celotni dolžini zgornjega roba, min 30 cm odmaknjeno od strehe, 

višina zasteklitve min 30 cm, z nameščenimi kovinskimi nosilci za police skladno z 
notranjo ureditvijo; 

• steklo na zadnji steni z nameščenimi kovinskimi nosilci za police skladno z notranjo 
ureditvijo; 

• Stekla toplotno optimalno izolirana in tudi homologirana. 

Končne rešitve lokacije in izvedbe zasteklitev ponudnik in naročnik določita med izdelavo 
nadgradnje. Ponudnik mora to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Vhod za uporabnike 

• en vhod za uporabnike na desni strani vozila 
• širina vrat prilagojena vgradnemu sistemu za dostop invalidov; 
• avtomatiziran mehanizem za odpiranje celotnih vrat in zaklepanje; 
• odpiranje vrat z zunanje in notranje strani, z voznikovega mesta in ob izposojevalnem 

pultu 
• vrata zastekljena in izolirana tako kot stene vozila 
• okvir vrat iz nerjavečih materialov 
• vrata in vhodni del opremljeni z oprijemnimi drogovi 
• vhod in stopnice ustrezno svetlobo označeni 
• nad vhodnimi vrati v knjižnični del LED svetilka za razsvetljavo vhoda in okolice. Vklop 

svetilke je možen iz knjižničnega dela in iz vozniškega mesta 
• protizdrsna zaščita na stopnicah 

 
Dostop za telesno ovirane uporabnike 

• Vhod za uporabnike opremljen z avtomatsko hidravlično nakladalno ploščadjo za 
invalide 

• izven časa uporabe zaprto in z vseh strani zaščiteno pred zunanjimi vplivi (sol, voda) 
• z ravno – v enem nivoju in protizdrsno ploščadjo (naročnik dopušča možnost sestavljive 

platforme ob postavitvi v fazo delovanja, vendar zahteva ravno ploščad v enem nivoju 
za čas namenske uporabe), z dvignjenimi zaščitnimi profili ob straneh in dvižni okvir na 
zadnjem robu, vse protikorozijsko zaščiteno 

• iz nerjavečih vzdržljivih materialov 
• elektronsko upravljanje z možnostjo ročnega upravljanja v primeru okvare elektronike 
• enostavno za uporabo 
• zagotovljena popolna stabilnost ploščadi ob delovanju  
• čas od vklopa do dejanske postavitve v delovni položaj max 1 min 
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Končne rešitve lokacije vrat, nakladalne ploščadi in višine stopnic izbrani ponudnik in naročnik 
določita med izdelavo nadgradnje. Ponudniki morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Izposojevalni pult 

• primerno velik z zadostnimi površinami za odlaganje gradiva 
• površina, ki ne odseva svetlobe 
• opremljen z vrtljivim udobnim sedežem za knjižničarja  
• pod pultom oziroma v njegovi  bližini  prostor za zaboje vrnjenega gradiva, ki se med 

vožnjo fiksirajo 
• pod pultom vgrajena 2 predala za pisarniške potrebščine 
• predal za blagajno pri pultu 
• pritrjen koš za smeti 
• ob pultu okno s senčilom in možnostjo odpiranja 
• prostor za MF napravo, računalniško opremo za knjižničarja (računalnik, tiskalnik za 

zadolžnice, čitalec - vse vgrajeno v pult, da se čim bolj zmanjša možnost zdrsov med 
vožnjo) 

• pred pultom ali v bližini prostor za informativno gradivo; 
• pri pultu odpiranje vrat, luči, vklop stikal, gretja, radio, upravljanje klime. 

 
Končno rešitev lokacije pulta in okna določita izbrani ponudnik in naročnik med izdelavo 
nadgradnje. Ponudniki morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Knjižne police 

• lesene police, min  debeline 1,5 cm, z zaobljenimi robovi in prevlečene z ultrapas 
materialom, po dolžini leve, desne in zadnje stene vozila  

• vse police enake dolžine (cca 75 cm) in globine 20 cm, dolžino polic in razpored po 
višini javi naročnik v fazi nadgradnje 

• globlje vse spodnje police (28 cm), primerne za večjo obremenitev 
• enostavno nastavljive po višini na kovinskih nosilcih za nameščanje 
• nagib 15-20° 
• Dodatni pult: dvojne dolžine in globine polic, montiran v nosilce za police, za dodatno 

mesto za knjižničarja (s prostorom za računalnik-monitor in tiskalnik za zadolžnice ter 
ustreznimi elektro instalacijami – min 3 vtičnice v neposredni bližini) 

• zaboj ali podobno s funkcijo sedala ob dodatnem pultu 
• avtomatsko (pnevmatsko, električno, hidravlično ali podobne izvedbe) izvlečni spodnji 

boxi za slikanice velikih formatov (globine cca 50 cm) z možnostjo postavitve sedal na 
boxih po celotni dolžini, z zadostno nosilnostjo za namen uporabe  

• polica s polnilci in režami za tablične rač. in dodatno tipkovnico, bralnike – e-kotiček 
• kotiček za slikanice – definira naročnik v fazi nadgradnje 
• na steno pritrjeno vzdržljivo stojalo ali nosilci za časopisje (za cca 40 naslovov) 
• police za knjige na delitvi 250 mm po višini 
• Izposojevalni pult, knjižne police, zabojniki morajo biti izdelani iz nedrsečih materialov, 

ki omogočajo stalno obremenitev in se ne zvijajo 
• vgrajen oblazinjen sedež za uporabnike v bližini pulta 

 
Točne lokacije knjižnične opreme ter materiale in barve izbrani ponudnik in naročnik določita 
med izdelavo nadgradnje, da bo notranjost vozila v celoti in učinkovito izkoriščena. Ponudniki 
morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Osvetlitev 

• ustrezna osvetlitev knjižničnega dela vozila; 
• dovolj svetlobe, da bodo pogoji ustrezali zahtevam po varnosti in zdravju pri delu (min 

500lx),  
• LED svetila vgrajena v profil stropa in ambientalna osvetlitev 
• toplo bela svetloba (warm white LED) 
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• zadostna osvetlitev vseh knjižnih polic, tudi spodnjih 
• dodatno osvetljen vhodni del vozila ter pragovi stopnic 
• ustrezno urejena in nameščena zasilna razsvetljava 
• ustrezno osvetljen izposojevalni pult (700 lx) 
• vse v LED tehnologiji. 

 
Točne lokacije svetil določita izbrani ponudnik in naročnik med izdelavo nadgradnje. Ponudniki 
morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Notranje el. omrežje 

• vgrajena vsa potrebna inštalacija za računalniško in avdio-video opremo (IKT oprema)  
• ustrezno pripravljena vsa mesta za IKT opremo (računalnike, tiskalnike, čitalce, 

termične tiskalnike, Wi-Fi) 
• Po obeh daljših straneh vozila morata biti na vsaka 2 metra vsaj dve dodatni vtičnici 
• vse kakovostno pritrjeno 
• ločene varovalke 
• več posameznih stikal za luči (ne eno generalno) 
• polnilni prostor za tablične računalnike, bralnike 
• urejena instalacija za vse druge porabnike električne energije v vozilu ter instalacija za 

strešno anteno za mobilni telefon oziroma satelitsko komunikacijo 
 
Mesta, kjer se bo uporabljala IKT oprema, izbrani ponudnik in naročnik določita med izdelavo 
nadgradnje. Ponudniki morajo to upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Ozvočenje 

• avtoradio z USB vhodom pri izposojevalnem pultu; 
• ozvočenje po celotni dolžini nadgradnje in povezano na avtoradio ob izposojevalnem 

pultu; 
• upravljanje ozvočenja pri izposojevalnem pultu; 
• možnost priklopa na druge predvajalnike (npr. video predvajalnik, PC).  

 
Radio in vsa stikala za razsvetljavo in ostale naprave (vklop klim, ogrevanja, itd. – vse, kar je 
povezano z upravljanjem v vozilu) morajo biti nameščeni pri izposojevalnem pultu.  

 

IKT oprema 
 
Računalniki 

• 2 x AIO računalnik – npr. DELL INSPIRON 5400 ali enakovredni 
• kakovosten SSD disk (neobčutljiv na tresljaje) 
• 2 x prenosna zložljiva numerična tipkovnica in brezžična miška 
• Zaslon: min 23,8" na dotik  
• HDMI, Bluetooth, Wlan, spletna kamera, USB 3.0 

 
Programska oprema 

• 2 x Microsoft Windows 10 PRO X64 SLO 
• 2 x Microsoft Office Home & Business 2021 SLO    

 
Čitalec črtne kode 

• 2 x čitalec črtne kode: npr. Datalogic Quickscan D2430 (+ stojalo + USB kabel) ali 
enakovredni 

 
Termični tiskalnik 

• 2 x termični tiskalnik za zadolžnice z USB priklopom: npr. STAR TSP-143U ali 
enakovredni 
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Tiskalnik za nalepke 

• 1x tiskalnik za nalepke npr. ZEBRA GC420t ali enakovredni 
 
WIFI usmerjevalnik 

• 1x mobilni usmerjevalnik npr. Teltonika RUTX12 ali enakovredni 
• dovolj močan za delovanje WI-FI po celotnem vozilu in nekaj m zunaj 
• z možnostjo vklopa dvojnega mobilnega omrežja, dvema režama za SIM kartico in 

prepoznavanje GPS lokacije. 
 
Antena 

• 1 x npr. Teltonika COMBO QUADMOBILE/GNSS ROOF SMA ANTENNA ali 
enakovredna 

• zagotavljati mora kombinacijo LTE+GNSS 
• montaža na streho vozila 

 
Tiskalnik 

• 1x tiskalnik: npr. HP OfficeJet Pro 8710 AiO Printer ali enakovredni  
 
Predvajalna naprava 

• 1x laserski projektor full HD, min 4000 ANSI lumnov svetilnosti, z montažo na strop 
nadgradnje, npr. Maxell MP-JU4001 ali enakovredni 

• 1x projekcijsko platno s funkcijo fizične pregrade prostora, z montažo 
 
Tablični računalnik 

• 3x tablični računalnik npr. eSTAR URBAN (LTE, 64GB) android 11 ali enakovredni 
 

Bralnik 
• 3 x Bralnik npr. InkBook Prime HD – z možnostjo uporabe aplikacije BIBLOS ali 

enakovredni 
 
Natančno izvedbo celotne tehnične opreme (način postavitve v bibliobusu, točne lokacije ipd.) 
izbrani ponudnik in naročnik določita med izdelavo nadgradnje. Ponudniki morajo to upoštevati 
pri pripravi ponudbe.  

 

ZUNANJOST 
 
Zunanjost vozila večbarvno poslikana oziroma oblepljena z nalepkami ustrezne kakovosti in 
vzdržljivosti glede na izpostavljenost zunanjim vplivom (material: polimer, zaščita z laminacijo) 
po predlogi, ki jo bo izbranemu ponudniku posredoval naročnik. LED osvetlitev na zunanji 
strani vozila glede na predlogo naročnika, skupne dolžine cca 10 m. 
Za potrebe izdelave idejne predloge zunanjosti bibliobusa mora izbrani ponudnik ob začetku 
izdelave nadgradnje naročniku posredovati skice zunanjosti bibliobusa z vseh strani, z 
vrisanimi vratnimi in steklenimi površinami ter vsemi potrebnimi merami. 

 


