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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

 

Storitve rednega vzdrževanja in servisiranja 
službenih vozil 

 

 
 

Naročnik: 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 
Hajdrihova ulica 28c 
1000 Ljubljana 
 

Predmet javnega naročila: 

 
Storitve rednega vzdrževanja in servisiranja 
službenih vozil 
 

Vrsta javnega naročila: 
 
Javno naročilo storitev 
 

Postopek: 
 
Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) 
 

Oznaka javnega naročila: 
 
43010-15/2019 
 

Datum: 
 
27. 1. 2020 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

1. Opis predmeta javnega naročila: 
 
Storitve rednega vzdrževanja in servisiranja službenih vozil vključujejo: 
- redno servisiranje in vzdrževanje vozil (redni servisi po navodilih proizvajalca, preventivni pregled, 

priprava vozila na tehnični pregled, izvajanje vseh ostalih servisnih popravil), 
- avtokleparska, avtomehanska, avtoelektričarska in avtoličarska dela  (zahtevana dela in skrite 

napake), 
- optika (nastavitev podvozja, kontrola podvozja), 
- druga dela oz. popravila, 
- zunanje in notranje čiščenje vozil, 
- nakup originalnih nadomestnih delov in potrošnega materiala proizvajalca in njihova vgraditev v 

posamezno vozilo, 
- nakup originalnim nadomestnim delom enakovrednih delov (neoriginalnih nadomestnih delov) in 

njihova vgraditev v posamezno vozilo, kateremu je potekla garancija (po dogovoru z naročnikom), 
- nakup drobnega in potrošnega materiala in vgraditev v posamezno vozilo (če je to potrebno), 
- zagotovitev brezplačnega najema nadomestnega vozila v času servisiranja oz. popravila 

posameznega vozila, 
- ostale storitve. 
 

2. Veljavnost pogodbe: 
 
Naročnik bo z izbranim izvajalcem za posamezni sklop podpisal v pogodbo za obdobje od sklenitve 
pogodbe do porabe vseh sredstev po pogodbi oziroma najdlje za obdobje treh (3) let od sklenitve 
pogodbe. 
 

3. Rok za izvedbo 
 
Izvajalec mora naročniku omogočiti, da storitve, ki so predmet tega javnega naročila naroči po 
elektronski pošti ali po telefonu. Izvajalec mora začeti z opravljanjem zahtevanih storitev najkasneje en 
(1) delovni dan po naročilu naročnika, razen kadar gre za manjša popravila, v trajanju manj kot trideset 
(30) minut (npr. menjava žarnic, metlic brisalcev, ipd.), ki jih mora izvajalec opraviti takoj oziroma po 
dogovoru z naročnikom. 
 
Roki za izvedbo vzdrževanja in servisiranja vozil: 
- redni servis: največ en (1) delovni dan od prevzema vozila oziroma po dogovoru z naročnikom, 
- večja popravila: največ en (1) teden od prevzema vozila oziroma po dogovoru z naročnikom. 
 
Storitev se šteje za izvedeno, ko izvajalec pošlje elektronsko sporočilo o opravljeni storitvi na elektronski 
naslov naročnika. Izjemoma lahko izvajalec predlaga naročniku podaljšanje roka izvedbe storitve, le-ta 
pa mora daljši rok potrditi ali zavrniti. Roki izvedbe storitev veljajo tako za izvajalca, kot tudi za 
podizvajalca. 
 

4. Delovni nalog 
 

Po opravljeni storitvi se sestavi delovni nalog, ki je obvezna priloga k računu. Delovni nalog mora biti 
obojestransko podpisan in mora izkazovati najmanj naslednje podatke: 
- registrska številka vozila, 
- vrsto opravljenih storitev, 
- datum opravljenih storitev, 
- število opravljenih ur, 
- ceno delovne ure glede na zahtevnost storitve, 
- navedba vgrajenih originalnih ali enakovrednih nadomestnih delov ali materiala, 



         

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana  

 

 
Stran | 3  

- garancijski rok,  
- datum prevzema vozila v popravilo, 
- datum prevzema vozila iz popravila. 
 
Izbrani ponudnik - izvajalec lahko opravi le storitve, ki so bile naročene in dogovorjene z naročnikom. 
Izjemoma lahko izbrani ponudnik – izvajalec opravi tudi nenaročene storitve, ki so nujno potrebne, ker 
ogrožajo varnost voznika in vozila samega. Ta dela morajo biti prav tako navedena na delovnem 
nalogu.  
 

5. Večji obseg storitev 
 
Kadar bo izbrani ponudnik – izvajalec po pregledu vozila ocenil, da so potrebna večja in dražja 
popravila, ki bi presegala vrednosti 500,00 EUR z DDV, mora naročniku predhodno brezplačno 
posredovati predračun del in stroškov oz. naročnika na drug način obvestiti o vrednosti del ter pred 
izvedbo popravil pridobiti soglasje naročnika.  
 

6. Način obračunavanja 
 
Storitve servisiranja in vzdrževanja vozil izbrani ponudnik – izvajalec obračunava na podlagi urne 
postavke po tovarniških normativih, navodilih in priporočilih izvajalca. Naročnik lahko med trajanjem 
pogodbe kadarkoli preveri tovarniške normative časa izvedbe posameznih storitev pri generalnem 
zastopniku blagovne znamke.  
 
Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom pred podpisom pogodbe uskladil cenik originalnih 
nadomestnih delov. V kolikor izbrani ponudnik nudi originalnim enakovredne nadomestne dele večih 
proizvajalcev, bo te pred vsako vgradnjo v službeno vozilo izbral naročnik.  
 
Naročnik bo vgrajene originalne nadomestne dele in potrošni material plačeval po cenah iz cenika 
uradnega distributerja oziroma dobavitelja, zmanjšanih za ponujeni odstotek popusta, ki ga ponudi 
ponudnik v ponudbi. Cenik uradnega distributerja oziroma dobavitelja originalnih nadomestnih delov in 
materiala ponudnik predloži pred podpisom pogodbe in velja do predložitve novega cenika, če se ta 
tekom trajanja pogodbe spremeni. 
 
Za originalnim enakovredne nadomestne dele in drobni potrošni material ter druge storitve, ki jih ponuja 
ponudnik (in niso vključene v cenik uradnega distributerja oziroma dobavitelja) veljajo cene iz uradnega 
cenika ponudnika, zmanjšane za ponujeni odstotek popusta, ki ga ponudi ponudnik v ponudbi. 
Porabljen potrošni material, ki ga ni moč zaračunati  po uradno veljavnem ceniku je brezplačen. 
 

7. Garancijski rok 
 
Izbrani ponudnik - izvajalec bo v naročnikova vozila vgrajeval originalne nadomestne dele oziroma 
enakovredne nadomestne dele izključno po predhodnem dogovoru z naročnikom. Ponudnik mora nuditi 
6 mesečni garancijski rok na svoje delo.  
 
Za originalne oziroma enakovredne nadomestne dele in njihovo vgradnjo mora ponudnik nuditi najmanj 
12 mesečni garancijski rok oziroma garancijski rok proizvajalca originalnega ali enakovrednega 
nadomestnega dela, če ta ni krajši od 12 mesecev.  
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med 
garancijskim rokom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od pet (5) dni se ustrezno podaljša splošni 
garancijski rok.   
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8. Ostale zahteve 
 
Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, morajo biti izvedene v skladu z navodili – smernicami 
proizvajalca za vzdrževanje posamezne vrste in znamke vozil. 
 
Ponudnik mora vse posege na vozilih vpisati v tehnično/servisno knjižico vozila oz. v elektronsko 
evidenco vozila. 
 
V vsa vozila, ki so v času vzdrževanja, servisiranja ali popravila v garancijski dobi proizvajalca, mora 
izbrani ponudnik – izvajalec vgrajevati izključno originalne nadomestne dele in material proizvajalca. 
Če izbrani ponudnik – izvajalec med opravljanjem storitev ugotovi, da gre za okvaro vozila ali za 
menjavo rezervnega dela vozila, ki lahko gre v breme garancije proizvajalca mora naročnika na to 
opozoriti. Če se ugotovi, da je naročnik zaradi neustrezno izvedene storitve izgubil garancijo 
proizvajalca vozila ali prodajalca vozila (če je ta daljša), bo moral izbrani ponudnik – izvajalec plačati 
odškodnino za vso nastalo škodo, ki je ali bo nastala naročniku v času predvidenega trajanja veljavnosti 
garancije.   
 
Izbrani ponudnik – izvajalec bo zagotavljal obratovanje servisne delavnice vse delovne dni v 
koledarskem letu, v obratovalnem času delavnice najmanj sedem (7) ur dnevno, razen sobote 
(prekinitve niso vključene). 
 
Izbrani ponudnik – izvajalec bo zagotavljal prednost pri vzdrževanju, servisiranju in popravilu 
naročnikovih vozil. 
 
Izbrani ponudnik – izvajalec mora na lastne stroške naročniku zagotoviti nadomestno vozilo, v kolikor 
bo vzdrževanje, servis ali popravilo trajalo več kot eno uro. Nadomestno vozilo, ki ga zagotovi izbrani 
ponudnik – izvajalec mora biti zavarovano (vsaj AO+). 
 

9. Seznam vozil po sklopih 
 
Količina in specifikacija vozil je okvirna. Podan seznam vozil je aktualen na dan objave javnega naročila 
na Portalu javnih naročil. Naročnik se ne zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe opravljal vse storitve 
za vsa navedena vozila. Število vozil se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila spremeni (poveča 
ali zmanjša). 
 
SKLOP 1:  
 

Zap. 
Št. 

ID 
vozila 

Tip vozila Gorivo Št. šasije 
Registr. 
številka 

Leto 
izdelave 

1. 25151 Volkswagen Tiguan 
Trendline 2.0 TDI, 4M 

Dizel WVGZZZ5NZJW850076 LJ-61-DFD 2017 

2. 25152 
Volkswagen Tiguan 
Trendline 2.0 TDI, 4M Dizel WVGZZZ5NZJW850597 LJ-12-VBR 2017 

3. 25153 
Volkswagen Tiguan 
Trendline 2.0 TDI, 4M Dizel WVGZZZ5NZJW850493 LJ-13-VBR 2017 

4.  32037 
Škoda Kodiaq Active 
2.0 TDI 4x4 Dizel TMBLJ9NS5K8079307 LJ-75-KBB 2019 

5.  31863 
Seat Leon Style 1.0 
EcoTSI Bencin VSSZZZ5FZLR005249 LJ-74-KBB 2019 
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SKLOP 2: 
 

Zap. 
Št. 

ID 
vozila 

Tip vozila Gorivo Št. šasije 
Registr. 
številka 

Leto 
izdelave 

1. 30701 
BMW 225XE 
iPerformance aut AC - 
karavan 

Priključni 
hibrid 

WBA6Y310007E65114 LJ-98-VEH 2017 

 
SKLOP 3: 
 

Zap. Št. 
ID 
vozila 

Tip vozila 
Gorivo 

Št. šasije 
Registr. 
številka 

Leto 
izdelave 

1. 22662 
Renault Clio 1.2 16V 
Expression 

Bencin 
VF15R0G0H51019960 LJ-IG-802 2014 

2. 22663 
Renault Clio 1.2 16V 
Expression 

Bencin 
VF15R0G0H50901604 LJ-IG-803 2014 

3. 22664 
Renault Clio 1.2 16V 
Expression 

Bencin 
VF15R0G0H50954005 LJ-IG-804 2014 

4. 22665 
Renault Megane 
Grandtour 1.5 DCI 

Dizel 
VF1KZ1G0644121125 LJ-JS-563 2010 

5. 22666 Renault Clio 1.2 Bencin VF1BB05CF29930742 LJ-K2-95X 2003 

6. 22669 Renault Clio 1.7 Dizel VF1BBR7CF31079756 LJ-41-EDS 2004 

7. 22651 
Renault Laguna 1.5 
DCI 

Dizel 
VF1KT1RG648857404 LJ-54-1NE 2013 

8. 22655 Renault Clio 1.2 16V Bencin VF1BB2U0538222458 LJ-67-4EZ 2007 

9. 22656 Renault Clio 1.2 Bencin VF1BB2U0538222459 LJ-67-5EZ 2007 

10. 24812 Renault Megane 1.6 Bencin VF1BZ0V0642464063 LJ-050-EK 2010 

11. 24920 Renault Megane 1.6 Bencin VF1BZA10548111593 LJ-55-DTV 2013 

12. 24943 Renault Megane 1.6 Bencin VF1BZA30547400830 LJ-76-DTV 2012 

13. 32418 
Renault Espace 1.6 
DCI AUT 

Dizel 
VF1RFC00X55342085 LJ-86-FRD 2016 

14. 24719 Dacia Duster 1.6, 4x4 Bencin 
in plin 

UU1HSDC5G53226031 LJ-969-DI 2016 

15. 25180 
Dacia Duster 1.5 dCi, 
4x4 

Dizel 
UU1HSDJ9G57690576 LJ-01-DZZ 2017 

16. 25181 
Dacia Duster 1.5 dCi, 
4x4 

Dizel 
UU1HSDJ9G58084721 LJ-02-DZZ 2017 

17. 25182 
Dacia Duster 1.5 dCi, 
4x4 

Dizel 
UU1HSDJ9G58469646 LJ-03-DZZ 2017 

18. 25183 
Dacia Duster 1.5 dCi, 
4x4 

Dizel 
UU1HSDJ9G58321153 LJ-04-DZZ 2017 

19. 28050 
Dacia Duster 1.5 dCi, 
4x4 

Dizel 
VF1HJD40560064575 LJ-31-MDJ 2018 

20. 29545 
Dacia Duster 1.5 dCi 
4x4 

Dizel 
VF1HJD40762498713  LJ-52-HMH 2019 
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21. 29547 
Dacia Duster 1.5 dCi 
4x4 

Dizel 
UU1HSDACN47523051 LJ-54-HMH 2013 

22. 29548 
Dacia Duster 1.5 dCi 
4x4 

Dizel 
VF1HJD40962498714 LJ-53-HMH 2019 

23. 22670 Opel Corsa 1.4 Bencin W0L0XCF6856050976 LJ-Y3-84H 2005 

24. 22671 Opel Corsa 1.4 Bencin W0L0XCF6856049294 LJ-Y3-85H 2005 

25. 22672 Opel Corsa 1.4 Bencin W0L0XCF6856049603 LJ-Y3-86H 2005 

26. 22673 Opel Corsa 1.4 Bencin W0L0XCF6856049150 LJ-Y3-87H 2005 

27. 22675 Opel Corsa 1.4 Bencin W0L0XCF6856050073 LJ-Y8-61H 2005 

29. 22652 Fiat Sedici 1.6, 4x4 Bencin TSMFYB21S00234177 LJ-60-1VA 2008 

30. 22678 
Fiat Doblo Cargo 
Combi Maxi 1.6 Multijet 
SX,  

Dizel ZFA26300009222999 LJ-SG-434 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


