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Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila:  
 

NAKUP ELEKTRIČNEGA VOZILA - MINIBUS 
 
 
Ponudba se izdela v slovenskem jeziku. Cene so izražene v evrih in mora vsebovati vse stroške, 
popust, rabate in DDV. 
 
Ponujeno vozilo mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam naročnika. 
 
Veljavnost ponudbe: najmanj do 30.7.2022 
 
Dobava vozila:  

- Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 30.8.2022 
 

Merilo za izbiro: 
- najnižja končna ponudbena cena z DDV 

 
Izkaz tehnične usposobljenosti: 
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnji treh letih za končnega naročnika dobavil najmanj en električni 
minibus homologacije N1 v višini najmanj 55.000,00 EUR brez DDV. 
 
Finančna zavarovanja: 
 

- za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema izvoda podpisane 
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV.  
 
Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Veljavnost finančnega 
zavarovanja mora biti še vsaj 30 dni po skrajnem roku za dobavo vozila. Izbrani ponudnik lahko 
predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. 
 

- za odpravo napak v garancijskem roku 
Dobavitelj bo moral naročniku pred končnim prevzemom vozila, naročniku izročiti finančno 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje zavarovalnice v višini 5 odstotkov (5 %) od končne pogodbene vrednosti z DDV.  
 
Čas trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem raku je za 30 dni daljši kot 
je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati 
podaljšati za enak čas tudi trajanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
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Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe po e-pošti: sjn@maribor.si  
 
Kontaktna oseba naročnika: 
Kontaktna oseba za tehnični del je  Klemen Risto BIZJAK klemenristo.bizjak@maribor.si   
 
Način oddaje ponudbe: 
Ponudnik lahko odda ponudbo skenirano po elektronski pošti na naslov: sjn@maribor.si , z obveznim 
pripisom v zadevi: Ponudba za javno naročilo »NAKUP ELEKTRIČNEGA VOZILA – MINIBUS 4102-
1067/2020« 
 

do 24.06.2022 do 12.00 ure 
 
 
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bomo zavrgli. 
 
Naročnik si pridržuje pravico izvesti s ponudniki pogajanja o ceni, da zagotovi gospodarno porabo 
proračunskih sredstev. 
 
Izmed prejetih ponudb bo izbrana tista, ki ustreza zahtevam iz priložene specifikacije naročila in je v 
skladu z merili najugodnejša. 
 
Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da 
kadarkoli prekliče ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
kogarkoli neodvisno od tega, ali se postopek zaključi z izbiro ali ne. 
 
Lep pozdrav.  
 
 
                                                                                      vodja Službe za javna naročila 
                                                                                      Rok SELINŠEK, univ. dipl. prav. 
 
 

mailto:sjn@maribor.si
mailto:klemenristo.bizjak@maribor.si
mailto:sjn@maribor.si

		2022-06-22T10:18:31+0200
	ROK SELINŠEK
	I am the author of this document




