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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 
317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, 
Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, Uradni list Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, 
št. 43/2012 - odl. US, 90/2012 - ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, 
Uradni list RS, št. 19/2014, 32/2014 - ZPDZC-1, 90/2014 - ZDU-1l, v nadaljevanju ZJN-2) in 
na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku oddaja javnega naročila po postopku 
oddaje naročila male vrednosti - storitve v skladu z 30. a členom ZJN-2, Mestna občina 
Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo 
ponudbe za »vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Koper in opravljanje prevozov 
s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper«. Obseg materiala je razviden iz 
popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet 
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega 
naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil. 

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 29.4.2014 do vključno 10. ure, v sprejemno 
pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. 

 

 

 

Pripravila: 

Alenka Plahuta, univ.dipl.prav. 

 

 

          Župan 

             Boris POPOVIČ 
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1. NAROČNIK 

Naročnik Mestna občina Koper, skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 

128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, 

Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 18/2011, Uradni list 

Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 - odl. US, 90/2012 - ZJNPOV, 

90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014, 32/2014 - 

ZPDZC-1, 90/2014 - ZDU-1l, v nadaljevanju ZJN-2) in po postopku oddaje naročila male 

vrednosti - storitve v skladu z 30. a Členom ZJN –2, vabi vse zainteresirane ponudnike, da 

predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Vzdrževanje službenih vozil ter opravljanje voženj s službenimi vozili za potrebe Mestne 

občine Koper. 

3.  NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 30. a členom ZJN-2 izvede  postopek 

oddaje javnega naročila male vrednosti - storitve. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju 

navedenih pogojev in meril izbral ponudnika in z njim sklenil pogodbo. 

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil za dobo 12 (dvanajstih) mesecev od 

podpisa. 

Ponudbena cena iz predračuna je fiksna za čas trajanja pogodbe. 

Na podlagi in v skladu s 29. členom ZJN -2 si naročnik pridružuje pravico možnosti oddaje 

dodatnih storitev.  

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE TER ČAS IN KRAJ ODPIRANJA 

PONUDB 

4.1  Rok za oddajo ponudbe 

Rok za oddajo ponudbe je do 29.04.2015 do 10. ure v primeru: 

ODDAJE PONUDBE PO POŠTI na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 

ODDAJE PONUDBE OSEBNO v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 

Koper. 

4.2.  Javno odpiranje ponudb  

Javno odpiranje ponudb bo 29.04.2015 ob 11. uri,  v spodnji sejni sobi Mestne občine 

Koper,  Verdijeva 10, 6000 Koper 

5. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopke oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in 

podzakonskih aktov, ki urejajo področje javnega naročanja, v skladu z veljavno zakonodajo, 

ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila. 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120800|RS-128|14017|5409|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007120500|EUL-317|34|1422|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008021500|RS-16|1152|488|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008040700|RS-34|3278|1367|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009120100|EUL-314|64|1177|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010031200|RS-19|2257|805|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011031500|RS-18|2209|766|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011120200|EUL-319|43|1251|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012060800|RS-43|4384|1781|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012113000|RS-90|9267|3525|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012113000|RS-90|9293|3526|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013121400|EUL-335|17|1336|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014031700|RS-19|2234|664|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014050500|RS-32|3721|1320|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014121500|RS-90|10177|3646|O|


Vzdrževanje službenih vozil ter opravljanje voženj s službenimi vozili za potrebe Mestne občine Koper  - 
NAVODILA 

 

Mestna občina Koper Stran 2 
 

 

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da je Mestna občina Koper sprejela sklep o začasnem 
financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju april – junij 2015, št. 410-
165/2014 in da zaradi tega naročnik ne more sprejemati obveznosti za obdobje po veljavnem 
sklepu o začasnem financiranju, razen z odložnim pogojem glede veljavnosti pogodbe in 
plačila obveznost. Naročnik bo tako izbranemu izvajalcu zavezan za plačila opravljenih 
storitev v obdobju od 1.4.2015 do 30.6.2015, za vsa nadaljnja plačila do izteka te pogodbe 
pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na sprejet Odlok o proračunu Mestne občine 
Koper za leto 2015 oziroma sprejet vsakokratni Sklep o začasnem financiranju. V kolikor 
pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja 
pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe 
sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati. 
 

6. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA 

6.1. Dostop do razpisne dokumentacije 

Ponudnikom je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani naročnika, na naslovu 

http://www.koper.si 

6.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

Naročnik bo s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v 

zvezi s pripravo ponudbe  komuniciral IZKLJUČNO preko Portala javnih naročil 

Uradnega lista RS. 

Kot  pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo 

vprašanje v zvezi z naročilom, bo naročnik štel, vsako zahtevo, ki bo oddana na portal javnih 

naročil najkasneje do vključno 24.04.2015 do 12. ure. Na vsa vprašanja iz zahteve za 

pojasnila zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. 

7. SESTAVINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija vsebuje: 

 Navodila ponudnikom za pripravo dokumentacije 

 Opis storitve 

 Obrazec  »Povabilo k predložitvi ponudbe – prijava« 

 Obrazec  »Ponudbe« 

 Obrazec » Izjava za fizične osebe« 

 Obrazec » Izjava za pravne osebe oz. samostojnega podjetnika« 

 Obrazec » Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe« 

 Obrazec » Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe 

 Obrazec »Predlog pogodbe« 
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8. POGOJI 

 

8.1.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje 

javnega naročila in njihovo dokazovanje 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja 

pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsak zahtevan pogoj. Dokazila 

so lahko fotokopije. Naročnik si pridružuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. 

Obrazci izjav, ki jih  mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave morajo 

biti predložene na teh obrazcih in nikakor drugače. Izjave ponudnika morajo biti pisne, ter 

podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko so 

lahko stari dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob 

vsakem posameznem dokazilu. V kolikor v oklepaju ni navedeno ničesar, starost dokumenta 

ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje 

od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno 

drugače. 

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik prilaga povsod, kjer je zahtevana izjava za pravne 

osebe. Izjavo za samostojnega podjetnika. V kolikor samostojni podjetnik ne more pridobiti in 

predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja 

izpolnjevanje zahtevanega pogoja. 

8.2. SPLOŠNI POGOJI OZIROMA OSNOVNA SPOSOBNOST 

 

1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, 

protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 

poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske 

unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri 

poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje 

oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali 

uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, 

zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih 

instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno 

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje in 

uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba 

negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega 

plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, 

davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 

podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za 

nezakonito posredovanje ter hudodelsko združevanje. 

 

DOKAZILO:  

 Izjava za pravne osebe ( za ponudnika) 
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 Izjava za fizične osebe ( za vse zakonite zastopnike) 

 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence ( za ponudnika in 

vse zakonite zastopnike) 

 

2. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 

države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski 

register. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 

zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v 
državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  
 

DOKAZILA: 

 Izjava za pravne osebe 

 

3. Da naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike 

strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. 

 

DOKAZILA: 

 Izjava za pravne osebe 

 

4. Da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali 

njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti 

niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZintPK, UL RS 

št. 69/11-UPB).   

 

DOKAZILO: 

 Izjava za pravne osebe 

 

5. Da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 

77 a. člena ZJN, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. Člena ZJNPOV. 

 

DOKAZILO: 

 Izjava za pravne osebe 

 

6. Da ponudnik ni: 

a. v postopku prisilne poravnave oziroma ni bil zanj podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;  

b. v stečajnem postopku oziroma ni bil zanj podan predlog za začetek 
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;  

c. v postopku prisilnega prenehanja, ni bil zanj podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z 
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njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno 
dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. 

 

DOKAZILO: 

 Izjava za pravne osebe  

 

7. Da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri 

ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 

50 eurov ali več. 

 

DOKAZILA: 

 Izjava za pravne osebe 

 

8.3. FINANČNI POGOJI OZIROMA SPOSOBNOST 

 

1. Ponudnik v zadnjem mesecu pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih 
sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.  
 

DOKAZILA: 

 Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt 

transakcijski račun ali S.BON-1/P  (dokument ne sme biti starejši od 

enega mesecev).  

 

2. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te 
informacije zagotovil. 

 
DOKAZILA: 

 Izjava za pravne osebe 
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9. MERILA 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena. 

 

10.      PONUDBA 

 

10.1 Ponudbena dokumentacija 

 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo:  

 Obrazec »Povabilo k predložitvi ponudbe - prijava«, ki ga ponudnik nalepi na 

ovojnico 

 Izpolnjen obrazec »PONUDBA«  

 Podpisan Obrazec  - vzorec »pogodbe« 

 Priloge za dokazovanje izpolnjevanja pogojev 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega  naročanja ali pri izvajanju 

javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležij navedenih oseb; 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi 

podatki in dokumenti v ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V 

nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja 

za vso škodo, ki mu/jim je nastala. 

 

10.2.4 Prijava 

Ponudnik v obrazec »Ponudba« vpiše vse zahtevane podatke.  

10.2 Priprava ponudbe 

10.3.1  Jezik ponudbe 

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku 

10.3.2  Način opremljanja in označevanja ponudbe 

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisno pisavo.  

Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico, zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno 

odvzemati, razen obrazca »povabilo k predložitvi ponudbe - prijava«, ki ga ponudnik nalepi 

na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo 

zvezal na odpiranju ponudb. 
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Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg 

ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec 

»povabilo k predložitvi ponudbe-prijava«. 

10.3.3 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati do  29.05.2015. 

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti 

ponudb za določeno dodatno obdobje. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo 

zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega 

zavarovanja resnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo, razen v skladu z  

78. členom ZJN-2. 

10.3.4 Stroški ponudbe 

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 

11.    ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 80. člena ZJN-2 po sprejemu odločitve o oddaji 

naročila do pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebuje več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku 

pojavi utemeljeni sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega 

kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel 

vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim 

ponudnikom  nemogoča.  

V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno 

obvestil  ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo. 

12.    SKLENITEV POGODBE 

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji sklenil pogodbo.  

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni 

list RS št. 69/11; ZIntPK-UPB2), je dolžan izbrani ponudnik na poziv Mestne občine Koper, 

pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 

lastništvu izbranega ponudnik, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih 

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

povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo 

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

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu 

s strani naročnika podpisane pogodbe. 

S podpisom »izjave za pravne osebe« in »izjave za samostojne podjetnike« kandidat potrdi, 

da sprejema vsebino vzorca  pogodbe. 

13.    OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 
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Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način predpisan v ZJN-2. 

14.    PRAVNO VARSTVO 

V skladu s 5. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list. 

RS, št. 43/11, 60/11, 63/13,  ZPVPJN) se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih 

javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper ravnanje 

naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na 

oddajo javnega naročila, razen če z, če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače. Za kršitev, ki 

bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, šteje zlasti: 

– odločitev, da se naročilo odda ponudniku, ki ni najugodnejši ali ne izpolnjuje obveznih 

pogojev iz razpisne dokumentacije ali povabila k oddaji ponudbe; 

– dopuščena sprememba tistih delov ponudbe, ki se nanašajo na tehnične specifikacije 

predmeta javnega naročila, cene ali elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 

drugačno razvrstitev ponudb; 

– oddaja naročila brez objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, čeprav tega 

zakon ne dopušča; 

– rok za prejem prijav ali ponudb, ki zainteresiranim ponudnikom glede na zahtevnost 

razpisne dokumentacije onemogoča pripravo popolne ponudbe razen, če ZJN-2 in ZPVPJN 

ne določata drugače.  

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni 

od prejema odločitve o oddaji  naročila. 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za 

revizijo v treh delovnih dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo 

zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za 

revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 

povratnico ali z elektronskimi sredstvi, podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim 

s kvalificiranim potrdilom.  

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku  1.500,00 EUR, če se zahtevek 

za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo  oziroma dva odstotka od vrednosti izbrane ponudbe, če se zahtevek za 

revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila na transakcijski račun pri Ministrstvu 

za finance, št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom Zakona 

o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali o priznanju 

sposobnosti, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
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7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 
nastopa s pooblaščencem,  

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz 
evropskih sredstev in iz katerega sklada. 

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega 

odstavka 71. člena  ZPVPJN. 

 

 

Pripravila: 

Alenka Plahuta     ŽUPAN 

                           Boris Popovič 
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Mestna občina Koper    
 

OPIS STORITVE 
 

1. OPIS POSAMEZNIH STORITEV ter POSEBNI POGOJI NAROČNIKA 
 
Predmet javnega naročila je vzdrževanje službenih vozil ter opravljanje voženj s službenimi vozili za 
potrebe Mestne občine Koper, ki vključuje najmanj: 
  

A. Opis storitev 
 

 Redne 1 preglede splošnega stanja vozil 

 Redno 2 kontrolo nivoja tekočin v motorju in pritiska v pnevmatikah 

 dostavo vozil na pranje in čiščenje, vključno z vodenjem ustrezne evidence, upoštevajoč 
zahteve naročnika glede pogostosti pranj vozil 

 vodenje evidenc o servisih in tehničnih pregledih 

 dostavo vozil na redno in izredno servisiranje ter druga opravila v zvezi s tem 

 dostavo vozil na tehnične preglede in obnavljanje registracij 

 vožnjo službenih vozil naročnika za potrebe službenih poti naročnika ali druge potrebe 
naročnika 

 druga potrebna opravila v zvezi z vzdrževanjem službenih vozil 

 organiziranje prevoza in dostava na pooblaščeni servis za okvarjena oz. v primeru prometne 
nesreče poškodovana službena vozila 

 sodelovanje z naročnikom pri urejanju razmerij z zavarovalnico glede zavarovanja vozil in 
uveljavljanja škode 

 
B. Posebni pogoji naročnika so: 

 

 Izbrani ponudnik-izvajalec praviloma napoti na opravljanje storitev vedno isto osebo, ki 
opravlja dela in naloge po nalogu odgovorne osebe naročnika 

 Na zahtevo naročnika mora ponudnik zagotoviti tudi dve ali več oseb za prevoz oseb 

 Izvajalec mora zagotavljati izvajanje storitve tudi izven rednega delovnega in poslovnega časa 
naročnika, kar pomeni stalno razpoložljivost izvajalca z minimalnim odzivnim časom. 
Pristojne službe naročnika bodo izvajalca praviloma pravočasno obveščale (telefonsko, 
elektronska pošta) o vseh zahtevanih aktivnostih, le v primeru nujnih ali nepredvidenih 
službenih poti mora izvajalec nemudoma 3 pristopiti k izvedbi. 

 Izvajalec mora zagotoviti, da ima oseba oziroma osebe, ki bodo opravljale vožnjo službenih 
vozil vozniški izpit za kategorije A, B in C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Redno je v tem primeru dnevno. 

2
 Redno je v tem primeru enkrat tedensko 

3
 nujne v roku 15 min, nepredvidene v roku 30 minut 


