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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, 

vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega 

naročila po postopku s pogajanji z objavo za »Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter 

ekstra lahko kurilno olje«. 

 

Ponudniki morajo prijave (v 2. fazi pa ponudbe) predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem 

naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 

nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 

spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu 

z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 

aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 

prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji 

prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z 

dejanjem oddaje prijave/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. 

 

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si 

najkasneje do 19.10.2020 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v 

informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav ( v 2. fazi ponudb) svojo prijavo oziroma ponudbo 

umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem 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 informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta 

zadnja oddana ponudba.  

 

Po preteku roka za predložitev prijav/ponudb le-te ne bo več mogoče oddati. 

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je 

na  povezavi: https://www.posta.si. 

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB 

 

Naročnik bo ponudnike, ki bodo predložili dopustne prijave, pisno pozval k predložitvi ponudbe 

(predvidoma v roku 5 delovnih dni). V povabilu k oddaji ponudbe bo naročnik zapisal natančen 

datum in uro oddaje ponudb (rok za oddajo ponudb bo predvidoma 5 delovnih dni od poziva k 

oddaji ponudbe), v povabilu k pogajanjem pa izhodišče in protokol pogajanj. 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si.  

                                                 
1
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://www.posta.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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Odpiranje poteka tako, da informacijski 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, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 

razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 

sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

Kontaktna oseba naročnika: Irena Klis Presker, tel. 02/4492308 

 

 

S spoštovanjem, 

  mag. Darja Ferlinc 

  vodja Oddelka Nabava 
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SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 

 

Naročilo se izvaja za naslednje družbe-naročnike:  

 

o Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor 

o IPPS d.o.o., Zagrebška c. 106, 2000 Maribor 

o EPPS d.o.o., Stegne 13 a 1000Ljubljana 

o PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ul. 45, 1231 Ljubljana Črnuče 

o APS plus d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana 

o Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 

o Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

o pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

o pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

o pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji  

 

Natančna navodila za ponudnike glede oddaje ponudbe za posamezne naročnike naročnik navaja 

v posameznih poglavjih razpisne dokumentacije.  

 

Po opravljenem izboru bodo z izbranimi ponudniki okvirni sporazumi sklenjeni z vsakim 

naročnikom posebej. Računi se izstavijo in pošiljajo za vsako posamezno družbo na naslove 

družb. 

 

I. POŠTA SLOVENIJE  d.o.o. in IPPS d.o.o. (zavezanca po ZJN-3) 

 

1.1 Način izvajanja naročila 

 

Naročnik oddaja naročilo »Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno 

olje« po sklopih  in sicer:  

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete po lokacijah iz Priloge I 

in II. za Pošto Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o. 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila za Pošto Slovenije d.o.o. 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje za Pošto Slovenije d.o.o. 

 

Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Ponudnik načeloma mora ponuditi vse 

razpisane vrste blaga/storitev na sklop (delne ponudbe niso dovoljene). 

 

V sklopu 1 lahko ponudnik odda ponudbo  za vse ali samo za posamezne lokacije po Prilogi I ter 

prilogi II. 

 

V sklopu 3 se lahko ponudnik prijavi na posamezne podsklope in sicer: 

 Podsklop 3.1: PE Ljubljana  

 Podsklop 3.2: PE Maribor 

 Podsklop 3.3 : PE Celje 

 Podsklop 3.4: PE Koper 

 

Postopek bo potekal v dveh fazah. Naročnik bo v prvi fazi po prejemu prijav na podlagi analize 

prijav za sodelovanje priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega 

naročila in jih povabil k oddaji ponudbe (Ponudbeni predračun-cene). 
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V drugi fazi bodo s sposobnimi ponudniki izvedena pogajanja – več krogov. Izhodišča za 

pogajanja bo naročnik zapisal v vabilo na pogajanja.  Način in vsebino pogajanj bo naročnik 

opredelil v povabilu k oddaji ponudb kandidatom, ki jim je priznal sposobnost. 

 

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN. Naročnik bo napovedal 

zadnji krog pogajanj. 

 

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne 

dokumentacije. Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirne sporazume za 

posamezne sklope. 

 

Za sklop1 (lokacije po Prilogi I in po prilogi II) bo naročnik sklenil okvirni sporazum za dobo 

4 let s tremi ponudniki (prvo uvrščeni, drugo uvrščeni in tretje uvrščeni ponudnik) v skladu z 

merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

Naročnik bo nabavljal blago in koristil storitve v glavnini pri prvo uvrščenem ponudniku, pri  

drugo oziroma tretje uvrščenem ponudniku pa v  primerih: 

- ko bencinski servis (prvouvrščeni)  nima avtopralnice, delovni čas ni ustrezen, (pozno zvečer ali 

ponoči je bencinski servis zaprt- predvsem za vozila v PLC),  

- zaradi centralizacije dostave (reorganizacija pošt pri naročniku)  lahko posamezno vozilo 

pokriva drugo območje, kjer je glede gibanja vozila smotrneje točiti gorivo na lokaciji drugo 

uvrščenega ponudnika 

- zaradi drugih nepredvidljivih dogodkov.  

 

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum samo z  manj kot tremi ponudniki  v primeru, če ne bo 

prejel dovolj ponudb, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

Z izbranimi ponudniki bo sklenjen  krovni sporazum (z vsakim ponudnikom posebej), ki bo služil 

za potrebe evidentiranja mesečnih nabavljenih količin vseh naročnikov, ki bodo s ponudnikom 

sklenili okvirni sporazum in za obračunavanje rednega mesečnega količinskega popusta 

posameznim naročnikom. 

H krovnemu sporazumu lahko s podpisom pristopijo vsi naročniki iz točke 1, stopi pa v veljavo, ko 

ga podpiše vsaj ena družba v skupini Pošte Slovenije.  

 

Za sklop 2 bo naročnik sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo od 11. 10. 2021 do 31.12.2024  z 

enim  ponudnikom  v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

Za sklop 3 bo naročnik sklenil okvirni sporazum za dobo 4 let  z vsemi ponudniki, ki so oddali 

ponudbe za posamezni sklop in ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

Dobava ekstra lahkega kurilnega olja se izvaja po naslednjih sklopih: 

 Sklop 3.1: PE Ljubljana  

 Sklop 3.2: PE Maribor 

 Sklop 3.3 : PE Celje 

 Sklop 3.4: PE Koper 

 

Način izvajanja naročila za sklop 3: Naročilo se bo izvajalo pri enem izmed izbranih izvajalcev s 

sklenjenimi okvirnimi sporazumi za posamezni sklop.  Naročnik bo vsem izbranim izvajalcem, ki 

bodo imeli sklenjene okvirne sporazume z naročnikom, kvartalno posredoval vse podatke o 

količinah kurilnega olja, ki so predmet posameznega naročila, v kolikor bo v posameznem 

kvartalu potreba po kurilnem olju.  
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Posredovanje podatkov in odločitev za nakup bo potekalo v elektronski obliki. Nepravočasnih 

ponudb in ponudb, posredovanih po telefonu, naročnik ne bo upošteval. Ponudnik mora v 

določenem roku v elektronski obliki posredovati vse podatke, ki so potrebni za nakup kurilnega 

olja in podati ceno kurilnega olja. 

 

Na podlagi prejetih cen kurilnega olja bo naročnik naročil kurilno olje pri tistem dobavitelju, ki bo 

na podlagi posredovanih podatkov s strani naročnika ponudil najnižjo ceno za posamezni sklop, 

pri čemer mora biti cena oblikovana v skladu s točko 3 (cena). 

 

1.2 Komunikacija z naročnikom  

 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu 

za oddajo ponudbe. 

 

1.3 Jezik 

 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku 

že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. 

 

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob 

pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v 

slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne 

stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja 

ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

 

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev 

 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v 

primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih 

izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega 

naročila. 

 

1.5 Podizvajalci 

 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.  

Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega 

naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje. 
 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi: 

 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 naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
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primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 

podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

1.6 Variantne ponudbe 

 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki 

predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 

 

1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 

 

V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik 

objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, 

ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. 

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije 

v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom 

na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi 

spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v 

tej dokumentaciji. 

 

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek  ponudbe, računske napake 

 

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali 

napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi 

naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne 

informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko 

sistema e-JN  (elektronsko javno naročanje). Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, 

popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente 

ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je 

mogoče objektivno preveriti.  

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti 

ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim 

odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 

njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku 

javnega naročanja. 

 

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena 

na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je 

prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani 

naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob 

upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem 

pravilne matematične operacije.  

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno. 

 

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje 

predloženi ponudbi. 
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1.9 Stroški ponudbe 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

1.10 Plačilni pogoji 

 

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. 

Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu 

mora biti označen sklic na okvirni sporazum. 

 

Pri pogonskem gorivu se račun za izvedeno storitev in dobavo blaga v preteklem mesecu izstavlja 

do 5. dne v  začetku naslednjega meseca za pretekli mesec. Za opravljeno  storitev bo naročnik 

štel strošek dobave goriva, strošek izvedbe storitve pranja ali  nakup vinjete opravljene v enem 

mesecu. 

Priloga k računu je pregled prodaje po karticah. 

 

Pri dodatku h gorivu Adblue morajo biti računi označeni z nazivom PLC MB ali PLC LJ. 

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, 

višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj. 

 

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora: 

 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. 

 

Naročnik bo od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

zahteval, 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. 

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 

10, 2000 Maribor najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se 

pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati. 

 

1.11 Količina  

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek k gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Količina potrebnega goriva in dodatka h gorivu adblue je ocenjena in izračunana glede na 

sedanje potrebe naročnika in preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času 

izvajanja naročila se lahko potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko 

večja ali manjša, kar je odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z 

vozili, porabe goriva v litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih 

agregatov vozil, pogojev dela z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

Pri plinskem olju D2 so vključene tudi potrebe za agregate za lokacije iz Priloge IV. 
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podjetje plinsko olje D2 NMB 95 adblue 

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 

10, 2000 Maribor 12.901.762 1.543.233 180.000 

IPPS d.o.o., Zagrebška cesta 106, 

2000 Maribor 382.400 
 

  

 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Količine potrebnih maziv in tekočin za vozila so ocenjene, izračunane glede na sedanje potrebe 

naročnika in preračunane na celotno obdobje oddaje naročila. V času izvajanja naročila se lahko 

potrebne količine spremenijo, kar pomeni, da so količine lahko večje ali manjše. 

 

Zap. 

št. 
Vrsta blaga EM/pakirano 

Predvidena 

količina  

 (na 1 liter, kg, 

kos) za 3 leta 

1. mast ležajna - litijeva 50  kg 170 

2. 
mast silikonska – ležajna (KRONAPLEX JT6 

ali enakovredno) 
kg 

10 

3. 
olje za servo volane  - oznaka ATF, DEXRON 

III. 
  liter 

150 

4. olje diferencialno 85W-90 liter 50 

5. olje hidravlično (po ISO 3448-75) ISO VG 10 liter 480 

6. 
olje za menjalnik 75W-80 - trajno, norma 

APIGL-4  
5 l 

100 

7. 
olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - 

sintetično norma ACEA A3 
Sod 200 l 

400 

8. 
olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - 

sintetično norma ACEA A4 
liter 

360 

9. 
olje motorno (tovornjaki dieselski motor) 

5W-30 DPF - sintetično, norma API CI-4 
Sod 200 l 

1.400 

10. 
olje motorno (tovornjaki dieselski motor) 

5W-30 DPF - sintetično, norma API CI-4 
liter 

405 

11. 
olje motorno (dieselski motor) 5W-30 DPF - 

sintetično, norma ACEA C4-08 
Sod 200 l 

2.400 

12. 
olje motorno (dieselski motor) 5W-30 DPF - 

sintetično, norma ACEA C4-08 
liter 

4.076 

13. 
olje motorno za dvokolesa  5W-40 4T (JASO 

MA-2 (T903:2016), API SN 
liter 

6.200 

14. 
olje menjalniško za dvokolesa (tuba) 80W-

90 SAE J 306 mineralno,  API GL4 
150 ml (tuba) 

150 (kosov) 

15. 
olje za dvokolesa 2T sintetično, API TC, ISO-

L-EGD, JASO FD 033MOT065 
liter 

150 

16. olje zavorno DOT 4 liter 300 

17. tekočina hladilna - koncentrat (-80C) 50 l  1.200 

18. čistilec stekla - zimski  (-40 C)  50 l  4.600 
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19. čistilec stekla - zimski  (-40 C)  liter 14.925 

20. čistilec stekla - letni liter 1.395 

21. čistilec stekla - letni 50 l 3.000 

22. destilirana voda 50 l 8.000 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Količine ekstra lahkega kurilnega olja so ocenjene, izračunane glede na sedanje potrebe naročnika 

in preračunane za obdobje enega leta. V času izvajanja naročila se lahko potrebne količine 

spremenijo, kar pomeni, da so količine lahko večje ali manjše. 

 

PE Ljubljana 
 

Poraba/leto 
Volumen 

rezervoarja 

Pošta Št.       

1358 Log pri Brezovici 2.000 2 x 1.000 

1355 Polhov Gradec  1.000 1.500 

1296 Šentvid pri stični 2.000 1.500 

4280 Kr. Gora 3.000 2 x 2.000 

4282 Gozd Martuljek 1.500 5.000 

Skupaj PE LJ/leto: 9.500   

 

   

 

PE Maribor 
 

Poraba/leto 
Volumen 

rezervoarja 

2363 Podvelka 1.000 2.000 

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 1.000 1.200 

2393 Črna na Koroškem 3.000 2 x 2.100 

2106 Maribor 2.000 1.000 

2205 Starše 1.500 2.000 

2229 Malečnik 1.500 2.000 

2232 Voličina 1.500 3.000 

2242 Zgornja Korena 1.500 4.500 

2364 Ribnica na Pohorju 1.500 2.000 

2344 Lovrenc na Pohorju 1.000 3x2000 

2351 Kamnica 1.000 1.000 

2258 Sveti Tomaž 1.000 1.000 

2275 Miklavž pri Ormožu 1.000 1.000 

2277 Središče ob Dravi 1.000 1.000 

2322 Majšperk 1.500 2.000 

9201 Puconci 2.000 2x1500 

9222 Bogojina 1.000 4.000 

9232 Črenšovci 1.000 1.200 

9251 Tišina 1.500 4.000 

9264 Grad 1.500 1.500 

9244 Sv. Jurij ob Ščavnici 2.000 3x1000 
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Skupaj PE MB/leto: 30.000   

  
  

PE Celje 
 

Poraba/leto 
Volumen 

rezervoarja 

8216 Mirna Peč        1.000 1.500 

8275 Škocjan 1.000 3.000 

8360 Žužemberk 2.000 2.500 

8257 Dobova      2.500 2.000 

8261 Jesenice na Dolenjskem 1.500 2.000 

3232 Ponikva 1.500 1.500 

Skupaj PE CE/leto: 9.500   

   
 

    

PE Koper 
 

Poraba/leto 
Volumen 

rezervoarja 

6104 Koper 2.500 10.000 

6105 Koper 1.500 1.500 

6215 Divača 1.000 2x1.000 

6223 Komen 1.000 1.500 

6240 Kozina 1.000 2.000 

6222 Štanjel 1.000 1.500 

6244 Podgrad 1.000 2.000 

5230 Bovec 3.000 2x1.500 

5282 Cerkno 6.000 3x2.000 

Skupaj PE KP/leto: 18.000   

 

1.12 Cena 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek k gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Cena goriva na enoto je maloprodajna, vključuje prodajno ceno, trošarino ter vse ostale 

predpisane dajatve. V ceno goriva je vključena tudi cena izdaje plačilne kartice za vsako 

posamezno vozilo. Cena vključuje stroške zagotavljanja podatkov v elektronski obliki ter prav tako 

stroške brezgotovinskega plačila. 

Cena se oblikuje na osnovi cene, kot jo določa Vlada RS v skladu z Uredbo o oblikovanju cen 

določenih naftnih derivatov, ob upoštevanju popusta, ki ga ponudnik navede v ponudbi. Cena in 

popust na računu se zaokrožita na 4 decimalna mesta.  

Cena pogonskega goriva mora biti enotna, ne glede na lokacijo posameznega bencinskega 

servisa, tukaj mislimo na različne cene na avtocestah od lokalnih bencinskih postaj. 

Popust, ki ga ponudnik ponudi za gorivo in izvedbo storitev pranja mora biti upoštevan in 

prikazan pri vsakem računu v času trajanja okvirnega sporazuma, ter je v času izvajanja okvirnega 

sporazuma fiksen. 
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Pri strošku za nabavljeno gorivo, izvedbo storitve pranja vozil ali nakup vinjet, ki ga 

naročnik poravna s kartico poslovanja, se transakcij ne sme dodatno zaračunavati. 

Cene za izvedbo storitev pranja morajo biti fiksne za obdobje enega leta. Po preteku enega (1) 

leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali 

naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za 

spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. 

Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih 

uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih 

Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen 

izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti 

novih cen. 

 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. 

člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev 

vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete 

obrazložitve, preveril. 

 

Ponudnik mora predložiti uradni veljavni cenik za storitev pranja vozil.  

 

Cena dodatka h gorivu Adblue mora vsebovati: 

 postavitev, priključitev in pripravo za uporabo zabojnika-črpalke s števcem za celotno 

pogodbeno obdobje, 

 ceno blaga, 

 dobavo na dva naslova-franco zabojnik, 

 vzdrževanje zabojnika v pogodbenem obdobju (popravila, servisi, nadomestni deli), 

 odstranitev zabojnika-črpalke po preteku veljavnosti pogodbe in 

 vse ostale morebitne stroške. 

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Cena mora vsebovati: 

 blago, 

 stroške pakiranja, embalaže, 

 dobave in razkladanja blaga na naslovu naročnika,  

 vse potrebne storitve, 

 vse morebitne druge stroške.  

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Cena na liter mora vsebovati: 

 ceno ELKO 

 dodatek k ceni za povečanje energetske učinkovitosti, 

 CO2 takso, 

 trošarino in vse morebitne druge stroške 

 popust na gorivo.  
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Cena za naročnika na dan naročila ne sme biti višja, kot je zadnja objavljena cena po ceniku s 

strani ponudnika. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

Ponudnik v ponudbenem predračunu navede višino popusta na liter kurilnega olja, ki bo fiksen za 

celotno pogodbeno obdobje. 

 

1.13 Merila  

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Naročnik bo ugotavljal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop. Pri ocenjevanju 

ponudb bodo kot najugodnejši izbrani tisti ponudniki, ki bodo imeli največje število točk, 

dobljenih s seštevanjem točk iz spodaj navedenih meril. 

 

Merila za Pošto Slovenije 

 

Merila za poštne lokacije kjer se nahajajo uprave PE, prav tako PLC Ljubljana in PLC Maribor 

in Uprava družbe, kakor tudi pošte, ki se nahajajo v mestih, kjer je sedež PE (priloga I.), pri 

čemer se  izbor opravi za posamezne lokacije s seznama v prilogi I.-točkuje se vsaka lokacija 

posebej. 

 

 Merilo M1 – povprečni popust na gorivo, skupaj 100 točk: Ponudba z najvišjim  

povprečnim popustom na gorivo iz skupnega ponudbenega predračuna za pogonsko 

gorivo prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno 

nižji delež točk: 

a. Plinsko olje D2     80 točk 

b. Neosvinčen motorni bencin 95 oktanski  20 točk 

 

 Merilo M2 – cena prevoza plinskega olja za agregate do naročnikovega naslova 

(5 točk): Ponudba z najnižjo ceno za prevoz prejme najvišje možno število točk, vse 

ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk. 

 

 Merilo M3 - popust na storitev pranja vozil (2 točki): Ponudba z najvišjim  

popustom na storitev pranja vozil prejme najvišje možno število točk, vse ostale 

ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk. 

 

 Merilo M4 - podatki  o opravljenem prometu v elektronski obliki oz. datoteki (1 

točka): 

Ponudnik v okviru zagotavljanja časovnega pregleda opravljenega prometa v 

elektronski obliki po posamezni plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po 

skupinah blaga (artiklih) zagotavlja pri vrednostih tako podatke o zneskih posameznih 

nakupov z  DDV, kakor tudi brez DDV, vključno z upoštevanimi popusti. Protokol 

podatkov mora omogočiti povezljivost s programom SAP.  

 

 Merilo M5 – cena dodatka h gorivu Adblue (2 točki): Ponudba z najnižjo ceno za 

dodatek h gorivu Adblue prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe 

prejmejo sorazmerno nižji delež točk. 

   

Naročnik bo za vsa merila najvišji popust izračunal po spodaj navedeni formuli: 

 

                                                                               P(1..x) 
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                                    T(višina popusta) =    ------------------  x  T(max) 

                                                                               Pmax 

Pri čemer je: 

 T – število točk za merilo višina popusta  

 Pmax – najvišji popust 

 P(1..x) – popust posamezne ponudbe 

 T(max) – maksimalno število točk 

 

 

Najugodnejši ponudnik lahko za lokacije iz Priloge I doseže maksimalno 110 točk, ostali 

ponudniki pa sorazmerni del po zgoraj navedeni formuli.   

 

Merila za ostale poštne lokacije (priloga II.), pri čemer se  izbor se opravi za posamezne 

lokacije s seznama v prilogi II, točkuje se vsaka lokacija posebej. 

 

 Merilo M1 – povprečni popust na gorivo, skupaj 80 točk; Ponudba z najvišjim  

povprečnim popustom na gorivo iz skupnega ponudbenega predračuna za pogonsko 

gorivo prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno 

nižji delež točk: 

a. Plinsko olje D2                 65 točk 

b. Neosvinčen motorni bencin 95 oktanski  15 točk 

 

 Merilo M2- popust na storitev pranja vozil (2 točki): Ponudba z najvišjim  

popustom na storitev pranja vozil prejme najvišje možno število točk, vse ostale 

ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk. 

 

 Merilo M3 - cestna oddaljenost bencinskega servisa od sedeža poštne 

poslovalnice  

(20 točk); Ponudba, ki ponuja najkrajšo oddaljenost bencinskega servisa od poštne 

lokacije, prejme najvišje število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji 

delež točk.  

Oddaljenost bo naročnik preveril s pomočjo spletne aplikacije »google maps«. 

 

 Merilo M4 - podatki o opravljenem prometu v elektronski obliki oz. datoteki (1 

točka); Ponudnik v okviru zagotavljanja časovnega pregleda opravljenega prometa v 

elektronski obliki po posamezni plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po 

skupinah blaga (artiklih) zagotavlja pri vrednostih tako podatke o zneskih posameznih 

nakupov z  DDV, kakor tudi brez DDV, vključno z upoštevanimi popusti. Protokol 

podatkov mora omogočiti povezljivost s programom SAP. 

 

Naročnik bo za vsa merila, razen merila M3, najvišji popust izračunal po spodaj navedeni formuli: 

 

                                                                               P(1..x) 

                                    T(višina popusta) =    ------------------  x  T(max) 

                                                                               Pmax 

 

Pri čemer je: 

 T – število točk za merilo višina popusta  

 Pmax – najvišji popust 

 P(1..x) – popust posamezne ponudbe 

 T(max) – maksimalno število točk 
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Sorazmerni del točk za oddaljenost  (merilo M3 za lokacije iz priloge II) bo naročnik izračunal 

po naslednji formuli: 

 

T (oddaljenost) =  

 

 

 X 35 točk 

 

  

 

 

Za lokacije iz Priloge II lahko ponudnik doseže maksimalno 103 točke. 

 

Merila za IPPS: 

 

 Merilo M1 – povprečni popust na gorivo (90 točk): Ponudba z najvišjim  

povprečnim popustom na gorivo iz skupnega ponudbenega predračuna za pogonsko 

gorivo prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno 

nižji delež točk. 

 Plinsko olje D2     80 točk 

 Neosvinčen motorni bencin 95 oktanski  10 točk 

 

 Merilo M2 - popust na storitev pranja vozil (2 točki): Ponudba z najvišjim  

popustom na storitev pranja vozil prejme najvišje možno število točk, vse ostale 

ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk. 

 

 Merilo M3 - popust na potrošni material (2 točki): Ponudba z najvišjim  popustom 

na potrošni material prejme najvišje možno število točk, vse ostale ponudbe prejmejo 

sorazmerno nižji delež točk. 

 

 Merilo M4 - podatki  o opravljenem prometu v elektronski obliki oz. datoteki (1 

točka): 

Ponudnik v okviru zagotavljanja časovnega pregleda opravljenega prometa v 

elektronski obliki po posamezni plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po 

skupinah blaga (artiklih) zagotavlja pri vrednostih tako podatke o zneskih posameznih 

nakupov z  DDV, kakor tudi brez DDV, vključno z upoštevanimi popusti. Protokol 

podatkov mora omogočiti povezljivost s programom SAP.  

 

 Naročnik bo za vsa merila najvišji popust izračunal po spodaj navedeni formuli: 

 

                                                                               P(1..x) 

                                    T(višina popusta) =    ------------------  x  T(max) 

                                                                               Pmax 

 

Pri čemer je: 

 T – število točk za merilo višina popusta  

 Pmax – najvišji popust 

 P(1..x) – popust posamezne ponudbe 

 T(max) – maksimalno število točk 

Najkrajša oddaljenost bencinskega servisa od 

poštne lokacije 

 

 Oddaljenost X bencinskega servisa od poštne 

lokacije 
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SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer bo izbran tisti 

ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost. 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki so oddali ponudbe za posamezni 

sklop in ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

1.14 Okvirni sporazum 

 

Ponudnik izpolni vzorec okvirnega sporazuma, ga podpiše in skeniranega predloži k ponudbi, 

saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem .  

 

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis okvirni sporazum, katerega vsebina bo enaka vzorcu. 

Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil 

spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisanega okvirnega 

sporazuma, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot 

negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik 

bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani 

izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe. 

 

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:  

 spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti 

cen, …), 

 dodatnih gradenj ali storitev,  

 okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,  

 če izvajalca zamenja nov izvajalec, 

 če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena. 

 

1.15 Varstvo podatkov 

 

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. 

Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja 

gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v 

skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene 

podatke.  

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, 

poslovna skrivnost. 

 

1.16 Ustavitev postopka 

 

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek. 

 

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. 

 

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, 

zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 
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1.17 Prenehanje pogodbene obveznosti 

 

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila pogodbe. 

Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v 

naslednjih treh letih. 

 

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-

3.  

 

1.18 Revizija postopka 

 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega 

naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem 

ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku,po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z 

elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih 

vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru 

mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z 

kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, 

pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od 

prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali 

ponudbo. 

 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno 

osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju 

sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 

dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za 

sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.  

 

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, 

pristojnem za finance, takso, ki znaša 4.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino 

objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. 

 

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.  

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 

1. model   11 

2. P1:   šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus 

kontrolna številka)  

3. P2:     številka podkonta s kontrolno številko (7111290) 

4. P3:   Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna 

številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za 

leto)  

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj. 
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2 POGOJI ZA UDELEŽBO 

 

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete 

kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka. Za izpolnjevanje pogojev v tej fazi 

ponudnik predloži ZGOLJ izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru 

partnerskih ponudb se predloži ESPD obrazec za vsakega partnerja posebej, prav tako se 

predloži obrazec ESPD za vsakega prijavljenega podizvajalca).  

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. 

 

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 »ESPD – ponudnik«, 

ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »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 informacijskega 

sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 

podpisan.  

 

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. 

obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

 

Naročnik bo pred priznanjem sposobnosti posameznega ponudnika le-tega pozval k predložitvi 

dokazil za izpolnjevanje posameznega pogoja z dokumenti in listinami, kot so naštete za 

dokazovanje posameznega pogoja ali so predvidene že v ZJN-3, oziroma podatke iz uradnih 

evidenc sam preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oz. uradnih evidencah, v kolikor bo to 

mogoče. Po potrebi lahko naročnik v ta namen od ponudnikov zahteva predložitev ustreznih 

pooblastil za dostop do uradnih evidenc. 

 

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti: 

 

P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, 

če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka 

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila 

že sodba). 

 V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da 

ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.  

Dokazilo: 

Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje A: Razlogi, povezani s 

kazenskimi obsodbami). 

Naročnik naproša ponudnike, da v 1. fazi predložijo tudi izpolnjena soglasja, na podlagi      

katerih bo naročnik lahko pridobil ustrezna potrdila o nekaznovanju. 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/


 19/58 

P 2  Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo 

ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da 

ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 

 

Dokazilo: 

 Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje D: Nacionalni razlogi za 

izključitev). 

 

P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik 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. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega 

je predviden. 

 

Dokazilo: 

 Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za 

sodelovanje, A: Ustreznost). 

 

P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:  

 se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali 

prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in 

prisilnega prenehanja ali  

 postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva 

ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali  

 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali  

 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal 

položaj z enakimi pravnimi posledicami.  

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 

 

Dokazilo: 

 Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z 

insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). 

 

P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov 

(pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; 

 

Dokazilo: 

 Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za 

sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj A: Druge ekonomske ali finančne zahteve). 

 

P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega 

naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 

izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 

prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge 

primerljive sankcije.  
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Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna 

opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali 

unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov. 

 V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; 

 

Dokazilo: 

 Ponudnik predloži ustrezno izpolnjen obrazec ESPD (poglavje C: Razlogi, povezani z 

insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, Predčasna odpoved 

pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije). 

 

P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti 

dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (ESPD obrazec za vsakega 

podizvajalca).  

  

 Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, 

P3 ali P4. 

 

POSEBNI POGOJI:  

 

P8: Pogoj za vse poštne lokacije kjer se nahajajo uprave PE, prav tako PLC Ljubljana in PLC 

Maribor in Uprava družbe, kakor tudi pošte, ki se nahajajo v mestih, kjer je sedež PE 

(priloga I., sklop 1):   

Največja oddaljenost bencinskega servisa od poštne lokacije je do 3 km in sicer za: 

PE Celje, PE Koper, PE Ljubljana, PE Maribor območje Murske Sobote, PLC PLC Maribor, PE Koper 

območje Nove Gorice; 

do 3,5 km za: PE Celje območje Novega mesta; 

do 4.5 km za: PE Maribor, PE Ljubljana območje Kranja; 

do 5 km za: PLC Ljubljana. 

 

Oddaljenost bo naročnik preveril s pomočjo spletne aplikacije »google maps«. 

 

OSTALI POGOJI 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Ponudnik mora do 5. v mesecu zagotavljati časovni pregled opravljenega prometa v preteklem 

mesecu v elektronski obliki po posamezni plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po 

vrsti/skupinah blaga (artiklih).  

Ponudnik mora predložiti uradni veljavni cenik za storitev pranja vozil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v času trajanja te pogodbe naroči dodatne plačilne 

kartice za nova prevozna sredstva.  

 

Izbran ponudnik za dobavo dodatka h gorivu Adblue mora zagotoviti tudi postavitev zabojnika-

črpalke s števcem za točenje dodatka s prostornino min. 2000 litrov in dobavo navedene tekočine 

na lokaciji PLC Ljubljana in PLC Maribor ter odstranitev le-tega (zabojnika-črpalke) po preteku 

veljavnosti okvirnega sporazuma.  

 

Plinsko olje, ki se za potrebe agregatov dostavi na lokacije iz priloge IV, je potrebno dostaviti v 

ustrezni cisterni, ker na objektih ni lovilne ploščadi. 
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Ponudnik mora Pošti Slovenije zagotoviti redne mesečne izpise nabavljenih količin vseh 

naročnikov, ki so vključeni v krovni sporazum, na podlagi katerega se bo obračunal popust v 

skladu s količinsko lestvico v ponudbenem predračunu. Ponudnik zagotovi izpis v takšni obliki, da 

so na enem izpisu prikazane skupne nabavljene količine goriva vseh naročnikov. Za hčerinske 

družbe Pošte Slovenije ponudnik na izpisu prikaže količine za posamezno hčerinsko družbo.  

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti lastno izjavo, da kvaliteta (viskoznost, sintetičnost) 

ponujenih izdelkov ustreza obstoječim standardom skladno z oznakami. 

 

Dobavnice v elektronski obliki (csv): Naročnik uporablja za naročanje maziv in tekočin za vozila 

lastno aplikacijo iz katere se pošiljajo naročila v elektronski obliki. Prejem dobavnic za dobavljeno 

blago poteka v e-obliki. Ponudnik ob odpremi blaga pošlje naročniku elektronsko dobavnico v 

csv obliki na naročnikov e-naslov. Natančna navodila glede priprave in pošiljanja e-dobavnic 

posreduje naročnik ob podpisu okvirnega sporazuma. 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Ponudnik mora nuditi tudi podatkovne storitve za posamezno obdobje. Izbrani ponudnik bo 

naročniku periodično posredoval podatke v excelovi tabeli po elektronski pošti, in sicer: 

1. dvakrat letno:  

- do 15.7. za preteklo obdobje od 1.1.– 30.6.,  

- do 15.1. za preteklo obdobje od 1.1. – 31.12 oziroma od 30.6.-31.12.  

2. po izteku okvirnega sporazuma, najkasneje do 15.1.2021 za vse dobave opravljene v 

obdobju okvirnega sporazuma. 

 

Podatki, ki jih je potrebno posredovati, morajo zajemati: 

 št. okvirnega sporazuma  

 št. sklopa  

 pošta 

 poštna številka  

 naslov 

 datum dobave 

 količino dobavljenega ELKO 

 stroški (v €, brez DDV)  

 stroški (v €, z DDV). 

 

Naročnik si pridržuje pravico: 

1. povečanja števila odjemnih mest zaradi odprtja nove poslovalnice ali  

2. zmanjšanja števila odjemnih mest. 

 

3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz 

prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani 

ponudnika.  

 

V fazi oddaje prijav (1. faza) mora ponudnik oddati vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje 

pogojev in zahtev ter dokumente, podatke o predmetu naročila in tehničnih 
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karakteristikah, razen ponudbenega predračuna (cene), ki ga predloži v fazi oddaje ponudb 

(2. faza) po prejemu naročnikovega poziva. 

 

Ponudniki morajo v fazi oddaje ponudb (2. faza) izpolniti obrazec ponudbeni predračun. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 

»Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostale 

priloge pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenim 

predračunu - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek 

»Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge 

priloge«. 

 

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 predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor 

so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik podpiše 

ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter priloži skeniran izpolnjen in podpisan 

vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«. 

 

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred 

pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 

lastništvu družbe, 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 s 

ponudnikom. 

Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 

posledico ničnost pogodbe. 

 

3.1 Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila 

 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se 

šteje za vročeno z dnem objave na portalu JN. 

 

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  

 

4.1 Predmet naročila za Pošto Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o. 

 

Predmet naročila je nabava pogonskega goriva, dodatka h gorivu Adblue, maziv in tekočin za 

vozila, ekstra lahkega kurilnega olja, vinjet ter opravljanje storitev pranja vozil. Naročilo se izvede 

po sklopih, in sicer:  

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Sklop 1 sestavljajo lokacije po prilogi I (vse poštne lokacije kjer se nahajajo uprave PE, prav tako 

PLC Ljubljana in PLC Maribor in Uprava družbe, kakor tudi pošte, ki se nahajajo v mestih, kjer je 

sedež PE) in druge poštne lokacije razvidne iz priloge II.  
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SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje s podsklopi: 

 

 Podsklop 3.1: PE Ljubljana  

 Podsklop 3.2: PE Maribor 

 Podsklop 3.3 : PE Celje 

 Podsklop 3.4: PE Koper 

 

4.2 Tehnične zahteve 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Pogonsko gorivo (neosvinčen motorni bencin in plinsko olje) mora imeti ustrezne fizikalno 

kemijske lastnosti v skladu z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv.  

 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Kvaliteta (viskoznost, sintetičnost) ponujenih izdelkov mora ustrezati obstoječim standardom 

skladno z oznakami. 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) mora ustrezati standardu SIST 1011. Naročnik si pridržuje pravico 

preveritve kakovosti kurilnega olja. V primeru, da se ugotovi, da dobavljeno kurilno olje ne ustreza 

zahtevani kvaliteti, nosi dobavitelj stroške, povezane z preveritvijo in sicer: strošek testiranja, 

strošek izvedenca in njegovega mnenja, pregleda ter zamenjave že dobavljenega kurilnega olja. 

 

4.3 Kraj, način in roki izvajanja naročila 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

 Kraj dobave za pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v 

skladu s potrebami naročnika. Plinsko olje za agregate se dostavi na lokacije iz priloge IV.  

 Kraj dobave za dodatek h gorivu Adblue: Pošta Slovenije d.o.o., PLC Ljubljana, Cesta v 

Mestni log 81, 1000 Ljubljana in Pošta Slovenije d.o.o., PLC Maribor, Zagrebška c. 106, 2000 

Maribor  

 Rok izvedbe za pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete: dnevno oz. v skladu s potrebami 

naročnika 

 Rok izvedbe za dodatek h gorivu Adblue: 2 delovna dneva po prejemu  naročila 

 

 Skrbnik okvirnega sporazuma in veljavnost OS: 

Skrbnik okvirnega sporazuma: Stanislav Mijanović. OS velja od 1.1.2021 do 31.12.2024. 

Kakovostni in količinski prevzem za Pošto Slovenije bodo izvajali skrbniki voznih parkov PE 

 PE LJ  za območje Ljubljana Andrej Špelič, (01) 476 76 50 ter Peter Plazar, (01) 476 76 51, za 

območje Kranj Matjaž Sušnik, (01) 476 76 52;  

 PE MB: za območje Maribor Sandi Kokot, (02) 449 27 97, za območje Murska Sobota Vladimir 

Sapač, (02) 537 96 23;  

 PE CE: za območje Celje Klemen Gajšek, (03) 424 36 45, za območje Novo mesto Aleš Lavrič, 

(07) 371 86 43;  
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 PE KP: za območje Koper Igor Andrijoli, (05) 666 66 45, za območje Nova Gorica Denis Bratina, 

(05) 332 56 42,  

 PE PLC: za PLC Ljubljana Janko Zaletel, (01) 476 75 66, za območje PLC Maribor Adi Kirbiš, (02) 

449 27 25 ter Marjan Satler, (02) 449 27 47  

 Uprava:  Adi Kirbiš, (02) 449 27 25. 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

 Kraj dobave: poštne lokacije v prilogi lokacije za dostavo maziv in tekočin za vozila 

 

 Rok izvedbe: 3 dni po prejemu pisnega naročila (po pošti ali po elektronski pošti). Naročila se 

bodo pošiljala predvidoma enkrat mesečno. 

 

 Skrbnik okvirnega sporazuma in veljavnost : 

Skrbnik okvirnega sporazuma je Stanislav Mijanović. OS velja od 11. 10. 2021 do 31.12.2024. 

 

Kakovostni in količinski prevzem bodo izvajali skrbniki voznih parkov: 

1) PLC MB: Igor Skrbiš, igor.skrbis@posta.si , tel: 02/ 449-2722,  

2) PLC LJ: Janko Zaletel, janko.zaletel@posta.si , tel: 01/ 476-7566 

3) PE CE: Klemen Gajšek, klemen.gajsek@posta.si,  tel: 03/ 424-3645 in Aleš Lavrič  

ales.lavric@posta.si; tel.: 07/371 8643 

4) PE KP: Igor Andrijoli, igor.andrijoli@posta.si, tel.: 05 666 6645 in Denis Bratina, 

denis.bratina@posta.si; tel.: 05 332 5642 

5) PE MB: Vladimir Sapač, vladimir.sapac@posta.si, tel: 02 449 2622 in Sandi Kokot, 

sandi.kokot@posta.si; tel.: 02 449 2797,  

6) PE LJ: Peter Plazar, peter.plazar@posta.si, tel: 01 476 7651 in Andrej Špelič, 

andrej.spelic@posta.si; tel.: 01 476 7650 

7) UPRAVA: Adi Kirbiš, adi.kirbis@posta.si, tel.: 02 449 2413 in Marjan Satler, 

marjan.staler@posta.si; tel,: 02 449 2747 

 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

 Kraj dobave:  

Franco razloženo na odjemnih mestih naročnika v skladu s seznamom v točki količina (1.11). 

Naročnik si pridržuje možnost povečanja ali zmanjšanja števila odjemnih mest. 

  

● Rok izvedbe: Izbrani ponudnik bo moral izvajati sukcesivne dobave v roku dveh (2) delovnih 

dni oziroma 48 ur od prejema posameznega naročila. Naročilo se ponudniku posreduje z 

elektronsko pošto (e-mail). Ponudnik se zaveže odgovorno osebo naročnika o nameravani dobavi 

obvestiti vsaj delovni dan pred dobavo ter z njim uskladiti dan, čas in kraj dobave. 

 

 Skrbnik okvirnega sporazuma in veljavnost : 

Skrbnik OS je Andrej Vernik. Delni skrbniki Pošte Slovenije po PE: Mihaela Gerkšič – PE Koper; 

Rene Ferk – PE Maribor; Dejan Guzej – PE Celje; Štefan Hrustek – PE Ljubljana, Franc Čeh, PE PLC 

Ljubljana. 

 

Os velja od 1.1.2021 do 31.12.2024. V primeru da je OS podpisan po 1.1.2021, velja od podpisa 

do 31.12.2024. 
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Ponudnik predloži obrazec Ponudba v 1. in ponovno v 2. fazi v razdelek »Predračun«. 

 

Obrazec 

PONUDBA 

 

Na osnovi javnega razpisa »Pogonsko gorivo, mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno 

olje« po postopku s pogajanji z objavo, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

POLNI NAZIV IN FIRMA  

PONUDNIKA: 

 

 

 

 

NASLOV PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

TELEFON: 

 

 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) 

ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 

 

 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 

POGODBE: 

 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI 

PONUDNIKA 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Ponudnik: 

  

Podpis: 
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Ponudnik predloži obrazec Izjave v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«. 

 

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Naziv ponudnika ______________________________________________________________________________ 

 

Ulica ____________________________________________________________________________________________ 

 

Poštna štev. in kraj ____________________________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba __________________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe ______________________________________________ 

 

 

Št. Izjavljamo: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………..     ……………..………..……….………………. 

                    kraj in datum       odgovorna oseba 

 

 

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.   
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Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«. 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

 

Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Naziv podizvajalca ________________________________________________________________________________ 

 

Naslov podizvajalca _______________________________________________________________________________ 

 

Matična številka podizvajalca ____________________________________________________________________ 

 

Davčna številka podizvajalca _____________________________________________________________________ 

 

Transakcijski račun podizvajalca _________________________________________________________________ 

 

Predmet del, ki jih izvede podizvajalec __________________________________________________________ 

 

Količina del podizvajalca _________________________________________________________________________ 

 

Vrednost del podizvajalca ________________________________________________________________________ 

 

Kraj izvedbe teh del _______________________________________________________________________________ 

 

Rok izvedbe teh del _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

……………………………………………………..        ……………..………..……….………………. 

                    kraj in datum          odgovorna oseba 

 

 

* Obrazec po potrebi kopirati. 
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Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«.  

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

 

i  z  j  a  v  l  j  a  m  o 

 

 

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije 

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 

5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. 

 

 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim 

odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo 

posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, 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 s ponudnikom.  

 

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

 

 

FIZIČNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 
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NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: ______________________________________________________ 

(fizična ali pravna oseba) 

 

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: ______________________________________________________ 

(fizična ali pravna oseba) 

 

 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

 

 

 

        _____________________________ 

            (Podpis) 
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Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«. 

 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

ZA PRAVNE OSEBE 

 

 

__________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku 

Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave, skladno z določili  Zakona o javnem naročanju 

(ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004), da za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Pogonsko gorivo, 

mazivo in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno olje«, po postopku s pogajanji, od Ministrstva 

za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz 

kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so 

opredeljena v  ZJN-3. 

 

Podatki o pravni osebi: 

Polno ime podjetja: __________________________________________________________________________________ 

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________________________ 

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

datum:      Podpis pooblaščene osebe: 

 

_______________________________   ________________________________________________ 
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Ponudnik predloži obrazec Izjava v 1. fazi v razdelek »Druge priloge«. 

 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* 

 

Spodaj podpisan-a _________________________________ (ime in priimek) skladno s določili Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-3) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, 

št. 86/2004), pooblaščam Pošta Slovenije d.o.o. Področje investicij in nabave, da za potrebe 

preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Pogonsko gorivo, mazivo 

in tekočine za vozila ter ekstra lahko kurilno olje«, po postopku s pogajanji, od Ministrstva za 

pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz 

kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v ZJN-3. 

Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO:  _______________________________________________________________________________ 

IME IN PRIIMEK:  

_______________________________________________________________________________________ 

DATUM ROJSTVA:  

_______________________________________________________________________________________ 

KRAJ ROJSTVA:  

_______________________________________________________________________________________ 

OBČINA ROJSTVA:  

_______________________________________________________________________________________ 

DRŽAVA ROJSTVA:  

_______________________________________________________________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:  

- (ulica in hišna številka)  

- ___________________________________________________________________________________ 

- (poštna številka in pošta)  

- ___________________________________________________________________________________ 

DRŽAVLJANSTVO:  __________________________________________________________________ 

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

        podpis pooblastitelja: 

 

__________________________________________  ___________________________________________ 

 (kraj in datum)      

 

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij). 
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II. Ostale družbe, ki niso zavezanci za ZJN-3 

 

K naročilu Pošte Slovenije d.o.o. (skupaj s IPPS d.o.o.)  je pridruženo povpraševanje za hčerinske 

družbe Pošte Slovenije, Intereuropo Hrvaška, pogodbene prevoznike Pošte Slovenije v Sloveniji in 

pogodbene prevoznike Intereurope v Sloveniji in na Hrvaškem. Za to povpraševanje veljajo 

pravila, kot so navedena spodaj v »Informaciji o povpraševanju gospodarskega subjekta.« 

 

INFORMACIJA O POVPRAŠEVANJU S STRANI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 

Naročnik naročilo izvaja v svojem imenu in v imenu in za račun naslednjih naročnikov: 

 

Hčerinske družbe Pošte Slovenije: 

o EPPS d.o.o., Stegne 13 a 1000Ljubljana 

o PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ul. 45, 1231 Ljubljana Črnuče 

o APS plus d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana 

o Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 

 

Hčerinske družbe Pošte Slovenije niso  naročniki v smislu določil ZJN-3, posledično za njih ne 

veljajo predpisi s področja javnega naročanja, hkrati evaluacija in morebiten sprejem ponudbe na 

podlagi tega povpraševanja za družbe nista podvržena postopkom pred Državno revizijsko 

komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 

 

Ponudniki obvezno oddajo ponudbo za potrebe naročnika in za potrebe hčerinskih družb Pošte 

Slovenije. Ponudniki za vse ponudbe uporabijo sistem e-JN. 

 

Postopek povpraševanja, morebitnih pogajanj, sprejema ponudbe oziroma sklenitve okvirnega 

sporazuma za potrebe Intereurope so v celoti podvrženi določilom Obligacijskega zakonika 

(Uradni list RS, št. 97/07 – UPB). 

 

Vsebina povpraševanja (razpisne dokumentacije) je navedena v nadaljevanju po posameznih 

subjektih.   

 

Z izbranimi dobavitelji lahko (ni obvezujoče) hčerinske družbe Pošte Slovenije sklenejo ločene 

okvirne sporazume pod  pogoji iz prejetih ponudb. 

 

Nadalje bo naročnik zbral ponudbe za naslednje subjekte (ki niso zavezanci po ZJN-3): 

 

-Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

-pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

-pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

-pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji  

 

Za pogodbene prevoznike Pošte Slovenije in Intereurope in Intereuropo Hrvaška  po morebitnem 

opravljenem izboru najugodnejših ponudnikov, pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni 

obvezujoč. Tisti prevozniki, ki se odločijo za pristop k podpisu okvirnega sporazuma, sklenejo 

okvirni sporazum neposredno z izbranimi ponudniki za obdobje 4 let po cenah  na enoto, 

razvidnih iz ponudbenega predračuna Intereurope Hrvaška, iz skupnega ponudbenega 

predračuna za pogodbene prevoznike Pošte Slovenije v Sloveniji, iz skupnega ponudbenega 

predračuna za pogodbene prevoznike Intereurope v Sloveniji in iz skupnega ponudbenega 

predračuna za pogodbene prevoznike Intereurope na Hrvaškem. 
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PREDMET NAROČILA 

 

Predmet naročila je nabava pogonskega goriva, potrošnega materiala, storitve pranja vozil, vinjet 

in ekstra lahkega kurilnega olja.  

 

Ponudnik lahko odda ponudbo za eno ali več družb oz. pogodbenih prevoznikov v posameznih 

državah. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane predmete naročila pri posamezni družbi, v kolikor 

ni zapisano drugače.  

 

EPPS D.O.O. 

 

1.Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za EPPS d.o.o. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima pravico sama 

odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z najugodnejšimi 

ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

EPPS d.o.o., Stegne 13 A, 1000 Ljubljana 22.400 5.600 

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS, vendar se dodatno upošteva še naslednje merilo: 

 

 Merilo M 1- cestna oddaljenost bencinskega servisa od sedeža družbe (20 točk); 

Ponudba, ki ponuja najkrajšo oddaljenost bencinskega servisa od sedeža družbe, prejme 

najvišje število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk.  

Oddaljenost bo naročnik preveril s pomočjo spletne aplikacije »google maps«. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  
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PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe EPPS d.o.o., Stegne 13, 1000 Ljubljana  najkasneje 

do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v preteklem mesecu.  

 

PS LOGISTIKA D.O.O. 

 

1.Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za PS Logistiko d.o.o. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima 

pravico sama odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z 

najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 

Ljubljana-Črnuče 23.320 46.680 

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS, vendar se dodatno upošteva še naslednje merilo: 

 

 Merilo M 1- cestna oddaljenost bencinskega servisa od sedeža družbe (20 točk); 

Ponudba, ki ponuja najkrajšo oddaljenost bencinskega servisa od sedeža družbe, prejme 

najvišje število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk.  

Oddaljenost bo naročnik preveril s pomočjo spletne aplikacije »google maps«. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

PLAČILNI POGOJI 
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Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 

Ljubljana-Črnuče najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v 

preteklem mesecu.  

2.Maziva in tekočine za vozila 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za PS Logistiko d.o.o. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima 

pravico sama odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z 

najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količine potrebnih maziv in tekočin za vozila so ocenjene, izračunane glede na sedanje potrebe 

naročnika in preračunane na celotno obdobje oddaje naročila. V času izvajanja naročila se lahko 

potrebne količine spremenijo, kar pomeni, da so količine lahko večje ali manjše. 

 

Zap. 

št. 
Vrsta blaga EM/pakirano 

Predvidena 

količina  

 (na 1 liter, kg, 

kos) za 3 leta 

1. čistilec stekla - zimski  (-40 C)  liter 60 

2. čistilec stekla - letni liter 60 

3. destilirana voda 50 l 12.000 

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 

 Kraj dobave: Destilirana voda se dobavi na lokacijo naročnika Brnčičeva ulica 45, 1231 

Ljubljana – Črnuče ali na lokacijo Tržaška 40, 1000 Ljubljana. Tekočine za stekla se dobavijo na 

lokacijo naročnika Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče. 

 Rok izvedbe: 3 dni po prejemu pisnega naročila (po pošti ali po elektronski pošti). Naročila 

se bodo pošiljala predvidoma enkrat mesečno. 

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 
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Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 

Ljubljana-Črnuče najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v 

preteklem mesecu.  

 

 

APS PLUS D.O.O. 

 

1.Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za APS plus d.o.o. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima pravico 

sama odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z 

najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

APS plus d.o.o, Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana 14.400 0 

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS, vendar se dodatno upošteva še naslednje merilo: 

 

 Merilo M 1- cestna oddaljenost bencinskega servisa od sedeža družbe (20 točk); 

Ponudba, ki ponuja najkrajšo oddaljenost bencinskega servisa od sedeža družbe, prejme 

najvišje število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk.  

Oddaljenost bo naročnik preveril s pomočjo spletne aplikacije »google maps«. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 
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Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe APS PLUS d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 

Ljubljana  najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v preteklem 

mesecu.  

 

INTEREUROPA D.D. 

 

1.Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Ponudniki morajo obvezno oddati ponudbo za Intereuropo d.d.; postopek povpraševanja, 

pogajanj, sprejema ponudbe oziroma sklenitve okvirnega sporazuma za potrebe Intereurope v 

nobenem primeru ne zadrži izvajanja postopka javnega naročila za zavezanca po ZJN-3, to je 

Pošto Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o. 

 

Za Intereuropo d.d. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima pravico 

sama odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z 

najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper  340.000 100.000 

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS, vendar se dodatno upošteva še naslednje merilo: 

 

 Merilo M 1- cestna oddaljenost bencinskega servisa od sedeža lokacij v prilogi V. (20 

točk): Ponudba, ki ponuja najkrajšo oddaljenost bencinskega servisa od posamezne lokacije v 

prilogi V., prejme najvišje število točk, vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež 

točk.  

Oddaljenost bo naročnik preveril s pomočjo spletne aplikacije »google maps«. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 
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KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper  

najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v preteklem mesecu.  

 

2.Ekstra lahko kurilno olje 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Ponudniki morajo obvezno oddati ponudbo za Intereuropo d.d.; postopek povpraševanja, 

pogajanj, sprejema ponudbe oziroma sklenitve okvirnega sporazuma za potrebe Intereurope v 

nobenem primeru ne zadrži izvajanja postopka javnega naročila za zavezanca po ZJN-3, to je 

Pošto Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o. 

 

Za Intereuropo d.d. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima pravico 

sama odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z 

najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količine ekstra lahkega kurilnega olja so ocenjene, izračunane glede na sedanje potrebe naročnika 

in preračunane na celotno obdobje oddaje naročila. V času izvajanja naročila se lahko potrebne 

količine spremenijo, kar pomeni, da so količine lahko večje ali manjše. 

 

  

Poraba/leto 
Volumen 

rezervoarja 

IN 100102 Posl. kompl. Koper, 

Ankaranska c. 12 

50.000 1 x 5.000,  1 x 15.000 

      

IN 100100 

Posl. stavba Koper, Vojkovo 

nabrežje 32 

15.000 3 x 11.000 

      

      

Skupaj  INTEREUROPA/leto: 65.000   

 

CENA 

Smiselno veljajo enake zahteve kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno veljajo enake tehnične zahteve kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako merilo kot za Pošto Slovenije. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno veljajo enaki pogoji kot za Pošto Slovenije. 
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INTEREUROPA HRVAŠKA 

 

1. Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za Intereuropo d.d. pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni obvezujoč. Družba se ima pravico 

sama odločiti ali bo po pridobitvi ponudb pristopila k podpisu okvirnega sporazuma z 

najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 

3, 10090 Zagreb, HR 609.568 0 

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Cena se oblikuje na osnovi hrvaške zakonodaje o oblikovanju cen naftnih derivatov, ob 

upoštevanju popusta, ki ga ponudnik navede v ponudbi.  

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS d.o.o. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 
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Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 

3, 10090 Zagreb, HR najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v 

preteklem mesecu.  

 

POGODBENI PREVOZNIKI POŠTE SLOVENIJE V SLOVENIJI 

 

1. Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za pogodbene prevoznike Pošte Slovenije v Sloveniji pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni 

obvezujoč. Vsak pogodbeni prevoznik se ima pravico sam odločiti ali bo po pridobitvi ponudb 

pristopil k podpisu okvirnega sporazuma z najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

Pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 5,757.028  

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov vsakega posameznega pogodbenega prevoznika 

najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v preteklem mesecu. 
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POGODBENI PREVOZNIKI INTEREUROPE V SLOVENIJI 

 

1. Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 

 

Za pogodbene prevoznike Intereurope v Sloveniji pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni 

obvezujoč. Vsak pogodbeni prevoznik se ima pravico sam odločiti ali bo po pridobitvi ponudb 

pristopil k podpisu okvirnega sporazuma z najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

Pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji 2,670.524  

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov vsakega posameznega pogodbenega prevoznika 

najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v preteklem mesecu.  

 

POGODBENI PREVOZNIKI INTEREUROPE NA HRVAŠKEM 

 

1. Pogonsko gorivo, potrošni material, pranje vozil, vinjete 

 

Glede izvajanja naročila veljajo določbe smiselno enako kot za Pošto Slovenije. 
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Za pogodbene prevoznike Intereurope v Sloveniji pristop k podpisu okvirnega sporazuma ni 

obvezujoč. Vsak pogodbeni prevoznik se ima pravico sam odločiti ali bo po pridobitvi ponudb 

pristopil k podpisu okvirnega sporazuma z najugodnejšimi ponudniki. 

 

KOLIČINA 

 

Količina potrebnega goriva je ocenjena, izračunana glede na sedanje potrebe naročnika in 

preračunana na celotno obdobje oddaje naročila (4 leta). V času izvajanja naročila se lahko 

potrebna količina goriva spremeni, kar pomeni, da je količina lahko večja ali manjša, kar je 

odvisno predvsem od večjega ali manjšega števila prevoženih kilometrov z vozili, porabe goriva v 

litrih/100 km, kar je odvisno predvsem od vrste vozil oz. pogonskih agregatov vozil, pogojev dela 

z vozili, temperatur v zimskem času. 

 

podjetje plinsko olje D2 NMB 95 

Pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem 17,645.784  

 

CENA 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije.  

Cena se oblikuje na osnovi hrvaške zakonodaje o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ob 

upoštevanju popusta, ki ga ponudnik navede v ponudbi. Cena na računu se zaokroži na 4 

decimalna mesta.  

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

MERILA 

Smiselno velja enako kot za IPPS. 

 

OSTALI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

 

KRAJ IN ROK IZVAJANJA NAROČILA 

 Kraj in rok dobave: Na lokaciji ponudnika, dnevno, v skladu s potrebami naročnika.  

 

PLAČILNI POGOJI 

Smiselno velja enako kot za Pošto Slovenije. 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov vsakega posameznega pogodbenega prevoznika 

najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo oz. opravljeno storitev v preteklem mesecu.  
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Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v 2. fazi v razdelek »Predračun«. 

 

Obrazec  

 

2. SKUPNI PONUDBENI PREDRAČUN  

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu adblue, pranje vozil, vinjete 

 

Pogonsko gorivo 

 

Popusti po posameznih količinskih razredih na pogonsko gorivo (neosvinčen motorni bencin 95  

oktanski in plinsko olje D2) so fiksni za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma. 

Popust za vse postavke iz ponudbenega predračuna se zaokroži na 4 decimalna mesta.  

 

K povprečni mesečni količini pogonskega goriva za Pošto Slovenije se lahko pridružijo še količine  

ostalih naročnikov iz točke 1.  

 

Na osnovi popustov v posameznih količinskih razredih se izračuna povprečni popust. Povprečni  

popust se izračuna tako, da se seštevek popustov v vseh količinskih razredih deli s številom  

vseh količinskih razredov (seštevek/20). 

 

Merilo M1- povprečni popust 

 

Razred količina/mesec EM 

popust v eur/l 

brez DDV 

1. od 1do 20.000 L   

2. od 20.001 do 40.000 L   

3. od 40.001 do 60.000 L   

4. od 60.001 do 80.000 L   

5. od 80.001 do 100.000 L   

6. od 100.001 do 120.000 L   

7. od 120.001 do 140.000 L   

8. od 140.001 do 160.000 L   

9. od 160.001 do 180.000 L   

10. od 180.001 do 200.000 L   

11. od 200.001 do 220.000 L   

12. od 220.001 do 240.000 L   

13. od 240.001 do 260.000 L   

14. od 260.001 do 280.000 L   

15. od 280.001 do 300.000 L   

16. od 300.001 do 320.000 L   

17. od 320.001 do 340.000 L   

18. od 340.001 do 360.000 L   

19. od 360.001 do 380.000 L   

20. od 380.001 do 400.000 L   

  SEŠTEVEK     

  POVPREČJE     
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Za količine nad 400.000 litrov se popust povečuje za __________ EUR brez DDV/l za vsakih dodatnih 

20.000 litrov. 

 

Ponudnik mora oddati ponudbo za Pošto Slovenije in vse hčerinske družbe Pošte Slovenije. 

 

Da bi naročnik lahko ugotovil, za katere naročnike izven skupine Pošte Slovenije ponudnik daje 

ponudbo, mora ponudnik označiti podjetja, ki niso v skupini Pošte Slovenije in za njih daje 

ponudbo.  

 

Ponudbo dajemo za naslednja podjetja izven skupine Pošte Slovenije (ponudnik obkroži ustrezna 

podjetja): 

 

 Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

 pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

 pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

 pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji  

 

Merilo M4: 

Ponudnik zagotavlja podatke o opravljenem prometu v elektronski obliki: DA / NE (izpolni 

ponudnik in velja za vse naročnike za katere ponudnik daje ponudbo). 

 

Ad blue in prevoz plinskega olja D2 

 

Ponudba se odda za Pošto Slovenije d.o.o. 

 

Zap. 

Št. 
Blago EM 

Popust v EUR/l 

brez DDV 

1. Ad blue  liter   

2. 
Prevoz plinskega olja 

D2 (priloga IV) 
liter  

 

 

Potrošni material in pranje vozil 

 

Zap. 

Št. 
Blago EM Popust v % 

1. Potrošni material    %   

2. Pranje vozil %   

 

Ponudnik obvezno odda naslednje ponudbe: 

 ponudbo za pranje vozil za Pošto Slovenije in IPPS in ostale hčerinske družbe Pošte Slovenije 

 ponudbo za potrošni material za IPPS in ostale hčerinske družbe Pošte Slovenije. 

 

Za ostale naročnike je ponudba pranja vozil in potrošnega materiala opcijska, kar pomeni, da 

lahko ponudnik za ostale naročnike ponudbo odda z ali brez pranja vozil oziroma potrošnega 

materiala.  Pri pogodbenih prevoznikih pranje vozil vključuje pranje tovornih in srednjih dostavnih 

vozil .  



 45/58 

 

 

Ponudbo za pranje vozil dajemo za naslednja podjetja (ponudnik obkroži ustrezna podjetja): 

 

 Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor  

 IPPS d.o.o., Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor  

 EPPS d.o.o., Stegne 13 a 1000Ljubljana  

 PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ul. 45, 1231 Ljubljana Črnuče  

 APS plus d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana  

 Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper  

 Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

 pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

 pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

 pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji  

 

 

Ponudbo za potrošni material dajemo za naslednja podjetja (ponudnik obkroži ustrezna podjetja): 

 

 IPPS d.o.o., Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor  

 EPPS d.o.o., Stegne 13 a 1000Ljubljana  

 PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ul. 45, 1231 Ljubljana Črnuče  

 APS plus d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana  

 Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper  

 Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

 pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

 pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

 pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji  

 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Pošta Slovenije d.o.o. 

 

Zap. 

št. 
Vrsta blaga EM 

Predvidena 

količina  

 (na 1 liter, kg, 

kos) za 3 leta 

cena v 

EUR/EM 

brez DDV 

skupaj EUR 

brez DDV 

1. mast ležajna - litijeva 50  kg 170   

2. 
mast silikonska – ležajna (KRONAPLEX 

JT6 ali enakovredno) 
kg 

10   

3. 
olje za servo volane  - oznaka ATF, 

DEXRON III. 
liter 

150   

4. olje diferencialno 85W-90 liter 50   

5. 
olje hidravlično (po ISO 3448-75) ISO 

VG 10 
liter 

480   

6. 
olje za menjalnik 75W-80 - trajno, 

norma APIGL-4  
5 l 

100   

7. 
olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - 

sintetično norma ACEA A3 
Sod 200 l 

400   
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8. 
olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - 

sintetično norma ACEA A4 
liter 

360   

9. 

olje motorno (tovornjaki dieselski 

motor) 5W-30 DPF - sintetično, norma 

API CI-4 

Sod 200 l 

1.400   

10. 

olje motorno (tovornjaki dieselski 

motor) 5W-30 DPF - sintetično, norma 

API CI-4 

liter 

405   

11. 
olje motorno (dieselski motor) 5W-30 

DPF - sintetično, norma ACEA C4-08 
Sod 200 l 

2.400   

12. 
olje motorno (dieselski motor) 5W-30 

DPF - sintetično, norma ACEA C4-08 
liter 

4.076   

13. 
olje motorno za dvokolesa  5W-40 4T 

(JASO MA-2 (T903:2016), API SN 
liter 

6.200   

14. 
olje menjalniško za dvokolesa (tuba) 

80W-90 SAE J 306 mineralno,  API GL4 

150 ml 

(tuba) 150 (kosov)   

15. 
olje za dvokolesa 2T sintetično, API TC, 

ISO-L-EGD, JASO FD 033MOT065 
liter 

150   

16. olje zavorno DOT 4 liter 300   

17. tekočina hladilna - koncentrat (-80C) 50 l 1.200   

18. čistilec stekla - zimski  (-40 C)  50 l 4.600   

19. čistilec stekla - zimski  (-40 C)  liter 14.925   

20. čistilec stekla - letni liter 1395   

21. čistilec stekla - letni 50 l 3000   

22. destilirana voda 50 l 8.000   

  SKUPAJ:       

 

 

PS Logistika d.o.o. 

 

Zap. 

št. 
Vrsta blaga EM/pakirano 

Predvidena 

količina /EM 

 za 3 leta 

cena v 

EUR/EM 

brez DDV 

skupaj EUR 

brez DDV 

1. čistilec stekla - zimski  (-40 C)  liter 60     

2. čistilec stekla - letni liter 60     

3. destilirana voda 50 l 12.000     

 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Popust na ekstra lahko kurilno olje je fiksen za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma. 

Popust se zaokroži na 4 decimalna mesta.  
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Pošta Slovenije d.o.o. 

 

 

 

Intereuropa d.d. 

 

Zap. 

Št. 
Blago EM 

Popust v EUR/l 

brez DDV 

1. 
Ekstra lahko kurilno 

olje    
l   

 

 

 

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 28.3.2021. 

  

2.3 Količine so okvirne in lahko odstopajo. 

V/Na: Ponudnik: 

  

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sklop poslovna enota EM 
popust v EUR/l 

brez DDV 

1 PE Ljubljana L   

2 PE Celje L   

3 PE Maribor L   

4 PE Koper L   
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, 

matična številka 5881447000, ki jo zastopa …………………................, ali hčerinska družba Pošte 

Slovenije d.o.o., v nadaljevanju: naročnik 

 

in  

 

(naziv firme) ……………………… (sedež) ………………………………………..............., identifikacijska 

številka SI……………, matična številka………….., ki jo/ga zastopa ………. ……………………………., v 

nadaljevanju: dobavitelj (izpolni ponudnik) 

 

 

sklepata naslednji  

 

 

OKVIRNI SPORAZUM 

 

 

1. člen 

Uvodna določba  

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo in z 

odločitvijo št. …………….. (izpolni naročnik) z dne …………., sprejeto na podlagi poročila o oddaji 

javnega naročila št. ...............................(izpolni naročnik) z dne …………., izbral dobavitelja, upoštevajoč 

določila zakona, ki ureja javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil. 

 

 

 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma 

Predmet tega okvirnega sporazuma je nabava pogonskega goriva, dodatka h gorivu Ad Blue, 

maziv in tekočin za vozila, ekstra lahkega kurilnega olja, vinjet ter opravljanje storitev pranja vozil, 

po sklopih, in sicer: (v okvirnem sporazumu se izpišejo podatki za posamezen sklop, za katerega bo 

ponudnik izbran) 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu Ad Blue, pranje vozil, vinjete po lokacijah iz Priloge I 

in II. za Pošto Slovenije d.o.o. in IPPS d.o.o. 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila za Pošto Slovenije d.o.o. 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje za Pošto Slovenije d.o.o. 

(Vrsto sklopa bo naročnik v okvirni sporazum vpisal na podlagi dokončnega sklepa o izboru 

ustreznega izvajalca za izvajanje obveznosti iz okvirnega sporazuma). 

 

in se izvaja za naslednje družbe-naročnike: 

o Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor 

o IPPS d.o.o., Zagrebška c. 106, 2000 Maribor 

o EPPS d.o.o., Stegne 13 a, 1000 Ljubljana 
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o PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ul. 45, 1231 Ljubljana Črnuče 

o APS plus d.o.o., Cesta v Mestni log 81, 1000 Ljubljana 

o Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 

o Intereuropa logističke usluge d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb, HR 

o pogodbeni prevozniki Pošte Slovenije v Sloveniji 

o pogodbeni prevozniki Intereurope na Hrvaškem  

o pogodbeni prevozniki Intereurope v Sloveniji.  

 

Po opravljenem izboru bodo z izbranimi ponudniki okvirni sporazumi sklenjeni z vsakim 

naročnikom posebej. Računi se izstavijo in pošiljajo za vsako posamezno družbo na naslove 

družb. 

 

Za sklop1 (lokacije po Prilogi I in po prilogi II) bo naročnik sklenil okvirni sporazum za dobo 

4 let s tremi ponudniki (prvo uvrščeni, drugo uvrščeni in tretje uvrščeni ponudnik) v skladu z 

merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

Naročnik bo nabavljal blago in koristil storitve v glavnini pri prvo uvrščenem ponudniku, pri  

drugo oziroma tretje uvrščenem ponudniku pa v  primerih: 

- ko bencinski servis (prvouvrščeni)  nima avtopralnice, delovni čas ni ustrezen, (pozno zvečer ali 

ponoči je bencinski servis zaprt- predvsem za vozila v PLC),  

- zaradi centralizacije dostave (reorganizacija pošt pri naročniku)  lahko posamezno vozilo 

pokriva drugo območje, kjer je glede gibanja vozila smotrneje točiti gorivo na lokaciji drugo 

uvrščenega ponudnika 

- zaradi drugih nepredvidljivih dogodkov.  

 

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum samo z  manj kot tremi ponudniki  v primeru, če ne bo 

prejel dovolj ponudb, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

Z izbranimi ponudniki bo sklenjen  krovni sporazum (z vsakim ponudnikom posebej), ki bo služil 

za potrebe evidentiranja mesečnih nabavljenih količin vseh naročnikov, ki bodo s ponudnikom 

sklenili okvirni sporazum in za obračunavanje rednega mesečnega količinskega popusta 

posameznim naročnikom. 

H krovnemu sporazumu lahko s podpisom pristopijo vsi naročniki iz točke 1, stopi pa v veljavo, ko 

ga podpiše vsaj ena družba v skupini Pošte Slovenije.  

 

Dobavitelj mora do 5. v mesecu zagotavljati časovni pregled opravljenega prometa v preteklem 

mesecu v elektronski obliki po posamezni plačilni kartici, in sicer količinsko in vrednostno po 

vrsti/skupinah blaga (artiklih).  

Dobavitelj mora predložiti uradni veljavni cenik za storitev pranja vozil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v času trajanja te pogodbe naroči dodatne plačilne 

kartice za nova prevozna sredstva.  

 

Dobavitelj za dobavo dodatka h gorivu Ad Blue mora zagotoviti tudi postavitev zabojnika-črpalke 

s števcem za točenje dodatka s prostornino min. 2000 litrov in dobavo navedene tekočine na 

lokaciji PLC Ljubljana in PLC Maribor ter odstranitev le-tega (zabojnika-črpalke) po preteku 

veljavnosti okvirnega sporazuma.  

 

Plinsko olje, ki se za potrebe agregatov dostavi na lokacije iz priloge IV, je potrebno dostaviti v 

ustrezni cisterni, ker na objektih ni lovilne ploščadi. 
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Dobavitelj mora Pošti Slovenije zagotoviti redne mesečne izpise nabavljenih količin vseh 

naročnikov, ki so vključeni v krovni sporazum, na podlagi katerega se bo obračunal popust v 

skladu s količinsko lestvico v ponudbenem predračunu. Dobavitelj zagotovi izpis v takšni obliki, da 

so na enem izpisu prikazane skupne nabavljene količine goriva vseh naročnikov. Za hčerinske 

družbe Pošte Slovenije ponudnik na izpisu prikaže količine za posamezno hčerinsko družbo.  

 

Za sklop 2 mora dobavitelj priložiti lastno izjavo, da kvaliteta (viskoznost, sintetičnost) ponujenih 

izdelkov ustreza obstoječim standardom skladno z oznakami. 

 

Naročnik uporablja za naročanje maziv in tekočin za vozila lastno aplikacijo iz katere se pošiljajo 

naročila v elektronski obliki. Prejem dobavnic za dobavljeno blago poteka v e-obliki. Dobavitelj ob 

odpremi blaga pošlje naročniku elektronsko dobavnico v csv obliki na naročnikov e-naslov. 

Natančna navodila glede priprave in pošiljanja e-dobavnic posreduje naročnik ob podpisu 

okvirnega sporazuma. 

 

Za sklop 3 bo naročnik sklenil okvirni sporazum za dobo 4 let  z vsemi ponudniki, ki so oddali 

ponudbe za posamezni sklop in ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije. 

 

Dobava ekstra lahkega kurilnega olja se izvaja po naslednjih sklopih: 

 Sklop 3.1: PE Ljubljana  

 Sklop 3.2: PE Maribor 

 Sklop 3.3 : PE Celje 

 Sklop 3.4: PE Koper 

 

Naročilo se bo izvajalo pri enem izmed izbranih dobaviteljev s sklenjenimi okvirnimi sporazumi za 

posamezni sklop.  Naročnik bo vsem izbranim dobaviteljem, ki bodo imeli sklenjene okvirne 

sporazume z naročnikom, kvartalno posredoval vse podatke o količinah kurilnega olja, ki so 

predmet posameznega naročila, v kolikor bo v posameznem kvartalu potreba po kurilnem olju.  

 

Dobavitelj mora nuditi tudi podatkovne storitve za posamezno obdobje. Dobavitelj bo naročniku 

periodično posredoval podatke v excelovi tabeli po elektronski pošti, in sicer: 

1. dvakrat letno:  

- do 15.7. za preteklo obdobje od 1.1.– 30.6.,  

- do 15.1. za preteklo obdobje od 1.1. – 31.12 oziroma od 30.6.-31.12.  

2. po izteku okvirnega sporazuma, najkasneje do 15.1.2021 za vse dobave opravljene v 

obdobju okvirnega sporazuma. 

 

Podatki, ki jih je potrebno posredovati, morajo zajemati: 

 št. okvirnega sporazuma  

 št. sklopa  

 pošta 

 poštna številka  

 naslov 

 datum dobave 

 količino dobavljenega ELKO 

 stroški (v €, brez DDV)  

 stroški (v €, z DDV). 

 

Naročnik si pridržuje pravico povečanja števila odjemnih mest zaradi odprtja nove poslovalnice ali  

zmanjšanja števila odjemnih mest. 
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3. člen 

Kraj, način in roki izvajanja naročila 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu Ad Blue, pranje vozil, vinjete 

 

Kraj dobave za pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete: Na lokaciji dobavitelja, dnevno, v skladu s 

potrebami naročnika. Plinsko olje za agregate se dostavi na lokacije iz priloge IV. Pogonsko gorivo 

(neosvinčen motorni bencin in plinsko olje) mora imeti ustrezne fizikalno kemijske lastnosti v 

skladu z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv.  

 

Kraj dobave za dodatek h gorivu Ad Blue: Pošta Slovenije d.o.o., PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 

81, 1000 Ljubljana in Pošta Slovenije d.o.o., PLC Maribor, Zagrebška c. 106, 2000 Maribor.  

 

Rok izvedbe za pogonsko gorivo, pranje vozil, vinjete: dnevno oz. v skladu s potrebami naročnika. 

Rok izvedbe za dodatek h gorivu Ad Blue: 2 delovna dneva po prejemu  naročila. 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Kraj dobave so poštne lokacije v prilogi lokacije za dostavo maziv in tekočin za vozila. 

 

Rok izvedbe je 3 dni po prejemu pisnega naročila (po pošti ali po elektronski pošti). Naročila se 

bodo pošiljala predvidoma enkrat mesečno. 

Kvaliteta (viskoznost, sintetičnost) ponujenih izdelkov mora ustrezati obstoječim standardom 

skladno z oznakami. 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Kraj dobave je franco razloženo na odjemnih mestih naročnika v skladu s seznamom v točki 

količina (1.11). Naročnik si pridržuje možnost povečanja ali zmanjšanja števila odjemnih mest. 

  

Rok izvedbe: dobavitelj mora izvajati sukcesivne dobave v roku dveh (2) delovnih dni oziroma 48 

ur od prejema posameznega naročila. Naročilo se dobavitelju posreduje z elektronsko pošto (e-

mail). Dobavitelj se zaveže odgovorno osebo naročnika o nameravani dobavi obvestiti vsaj 

delovni dan pred dobavo ter z njim uskladiti dan, čas in kraj dobave. 

 

Ekstra lahko kurilno olje (ELKO) mora ustrezati standardu SIST 1011. Naročnik si pridržuje pravico 

preveritve kakovosti kurilnega olja. V primeru, da se ugotovi, da dobavljeno kurilno olje ne ustreza 

zahtevani kvaliteti, nosi dobavitelj stroške, povezane z preveritvijo in sicer: strošek testiranja, 

strošek izvedenca in njegovega mnenja, pregleda ter zamenjave že dobavljenega kurilnega olja. 

 

  

4. člen 

Cene 

 

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek k gorivu Ad Blue, pranje vozil, vinjete 

 

Cena goriva na enoto je maloprodajna, vključuje prodajno ceno, trošarino ter vse ostale 

predpisane dajatve. V ceno goriva je vključena tudi cena izdaje plačilne kartice za vsako 

posamezno vozilo. Cena vključuje stroške zagotavljanja podatkov v elektronski obliki ter prav tako 

stroške brezgotovinskega plačila. 
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Cena se oblikuje na osnovi cene, kot jo določa Vlada RS v skladu z Uredbo o oblikovanju cen 

določenih naftnih derivatov, ob upoštevanju popusta, ki ga ponudnik navede v ponudbi. Cena in 

popust na računu se zaokrožita na 4 decimalna mesta.  

Cena pogonskega goriva mora biti enotna, ne glede na lokacijo posameznega bencinskega 

servisa, tukaj mislimo na različne cene na avtocestah od lokalnih bencinskih postaj. 

Popust, ki ga ponudnik ponudi za gorivo in izvedbo storitev pranja mora biti upoštevan in 

prikazan pri vsakem računu v času trajanja okvirnega sporazuma, ter je v času izvajanja okvirnega 

sporazuma fiksen. 

 

Pri strošku za nabavljeno gorivo, izvedbo storitve pranja vozil ali nakup vinjet, ki ga naročnik 

poravna s kartico poslovanja, se transakcij ne sme dodatno zaračunavati. 

Cene za izvedbo storitev pranja morajo biti fiksne za obdobje enega leta. Po preteku enega (1) 

leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe cen, lahko izvajalec ali 

naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na gibanje indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Predlog za 

spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za spremembo cen. 

Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po predhodnih pogajanjih 

uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih 

Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen 

izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti 

novih cen. 

 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. 

člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev 

vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete 

obrazložitve, preveril. 

 

Ponudnik mora predložiti uradni veljavni cenik za storitev pranja vozil.  

 

Cena dodatka h gorivu Ad Blue mora vsebovati: 

 postavitev, priključitev in pripravo za uporabo zabojnika-črpalke s števcem za celotno 

pogodbeno obdobje, 

 ceno blaga, 

 dobavo na dva naslova-franco zabojnik, 

 vzdrževanje zabojnika v pogodbenem obdobju (popravila, servisi, nadomestni deli), 

 odstranitev zabojnika-črpalke po preteku veljavnosti pogodbe in 

 vse ostale morebitne stroške. 

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

 

Cena mora vsebovati: 

 blago, 

 stroške pakiranja, embalaže, 

 dobave in razkladanja blaga na naslovu naročnika,  

 vse potrebne storitve, 

 vse morebitne druge stroške.  

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 
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SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

 

Cena na liter mora vsebovati: 

 ceno ELKO 

 dodatek k ceni za povečanje energetske učinkovitosti, 

 CO2 takso, 

 trošarino in vse morebitne druge stroške 

 popust na gorivo.  

 

Cena za naročnika na dan naročila ne sme biti višja, kot je zadnja objavljena cena po ceniku s 

strani ponudnika. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

 

 

5. člen 

Plačilni pogoji 

Naročnik se zavezuje pogodbeno obveznost poravnati na transakcijski račun dobavitelja v roku 

trideset (30) dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. 

Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu 

mora biti označen sklic na okvirni sporazum. 

 

Pri pogonskem gorivu se račun za izvedeno storitev in dobavo blaga v preteklem mesecu izstavlja 

do 5. dne v  začetku naslednjega meseca za pretekli mesec. Za opravljeno  storitev bo naročnik 

štel strošek dobave goriva, strošek izvedbe storitve pranja ali  nakup vinjete opravljene v enem 

mesecu. 

Priloga k računu je pregled prodaje po karticah. 

 

Pri dodatku h gorivu Adblue morajo biti računi označeni z nazivom PLC MB ali PLC LJ. 

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, 

višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj. 

 
 

6. člen   

Obveznosti dobavitelja 

Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

 omogočil brezgotovinsko plačilo blaga in storitev, 

 zagotavljal časovni pregled opravljenega prometa v elektronski obliki po posamezni plačilni 

kartici in sicer količinsko in vrednostno po skupinah blaga (artiklih), 

 pogodbeno obveznost opravil kvalitetno in korektno, v skladu z veljavnimi predpisi in pravili 

stroke, 

 določil osebo, ki bo pooblaščena za zagotavljanje strokovne in pravočasne izvedbe naročila 

ter reševanje morebitnih reklamacij s strani naročnika, 

 vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

razmerja iz okvirnega sporazuma in 

 pridobil pisno soglasje naročnika, v kolikor bo želel izvedeni posel uporabiti kot referenco. 

 

7. člen 

Obveznosti naročnika 

Naročnik se zaveže, da bo določil osebo, ki bo z dobaviteljem usklajevala izvajanje pogodbenih 

obveznosti in da bo v dogovorjenem roku zapadlosti poravnal obveznosti po računih dobavitelja. 
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8. člen 

Kvaliteta in reklamacije  

Kakovost dobavljenega blaga in potrošnega materiala ter opravljene storitve morajo biti ustrezne 

kvalitete. 

 

V primeru, da dobavitelj ne bi dobavil potrošnega materiala ustrezne kvalitete ali v primeru da ne 

bi opravil storitve kvalitetno, bo naročnik zavrnil blago z očitno napako ali slabo opravljeno 

storitev takoj ob prevzemu blaga ali storitve. Skrite napake na blagu bo naročnik sporočil 

dobavitelju takoj, ko jih opazi, vendar najkasneje v treh (3) dneh od ugotovljene napake na blagu. 

V primeru dobave blaga ali oprave storitve, ki ni ustrezne kvalitete, bo naročnik blago oz. storitev 

zavrnil, dobavitelj pa bo z dobavo oz. storitvijo v zamudi. Če dobavitelj blaga ne bi nadomestil s 

kakovostnim, lahko naročnik zahteva ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oz. pristojnem 

zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. Pri ugotovljenih nepravilnostih stroške pregleda krije 

dobavitelj. 

 

Dobavitelj je dolžan odpraviti pomanjkljivost takoj oz. najkasneje v roku treh (3) dni od prejema 

reklamacije. 

 

9. člen 

Izvedba obveznosti s podizvajalci 

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, se v čistopisu sporazuma izpiše ta člen) 

Dobavitelj v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila, ne glede na to, s koliko 

podizvajalci sodeluje. Dobavitelj ali podizvajalec je dolžan v roku petih (5) dni od podpisa tega 

okvirnega sporazuma posredovati kopije podpisanih pogodb dobavitelja s podizvajalci.  

 

Dobavitelj bo pri izvedbi obveznosti iz tega sporazuma sodeloval z naslednjimi podizvajalci: 

(izpolni ponudnik – obvezna sestavina sporazuma) 

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

• …………………………..……………………………...……………………………… 

……………………………………………………………………………(polni naziv in naslov podizvajalca ter številka 

računa, kamor naj naročnik nakaže plačilo)  

 

Vrsta storitev, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe, ki jih bodo izvedli podizvajalci, je dobavitelj 

navedel v obrazcu »Podatki o podizvajalcu«, ki je Priloga in sestavni del tega sporazuma. 

 

 

Dobavitelj je dolžan svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je 

predhodno potrdil. 

 

Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca, o tem pa je dolžan predhodno obvestiti naročnika. Če se 

po sklenitvi sporazuma zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim 

podizvajalcem, je dolžan izvajalec naročniku najkasneje v roku petih (5) dni po spremembi 

predložiti: 
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• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,  

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzeti storitev novemu podizvajalcu, 

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu in 

• kopije podpisanih pogodb s podizvajalci. 

 

Dobavitelj odgovarja naročniku za celotno izvedbo pogodbenih del, ne glede na število 

podizvajalcev. 

 

 

10. člen 

Odstop od okvirnega sporazuma 

Naročnik je prost zaveze naročanja blaga in storitev po tem sporazumu, v kolikor nastopijo 

naslednje okoliščine: 

- prenehanje poslovanja dobavitelja, 

- neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma, 

- dobave, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti, 

- neupoštevanje reklamacij,   

- neupoštevanje dogovorjenih cen.   

 

Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil dobavitelja, in sicer v 

roku dveh (2) mesecev pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prvega odstavka tega 

člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma oz. ko sporazum 

preneha veljati. 

 

V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 

opravljene dobave, ima dobavitelj pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno 

obvestiti naročnika, in sicer najmanj dva (2) meseca pred prekinitvijo. 

 

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik kadarkoli 

brez razloga odstopi od okvirnega sporazuma, in sicer z odpovednim rokom štirih (4) mesecev. 

Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po 

pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. Dobavitelj v primeru 

odstopa od okvirnega sporazuma po tem odstavku ni upravičen do odškodnine ali do 

kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 

sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 

strani dobavitelja okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

  

Končne določbe 

11. člen  

SKLOP 1: Pogonsko gorivo, dodatek h gorivu Ad Blue, pranje vozil, vinjete 

Skrbnik okvirnega sporazuma: Stanislav Mijanović, telefonska številka 02/449-2338. 

Kakovostni in količinski prevzem za Pošto Slovenije bodo izvajali skrbniki voznih parkov PE 

 PE LJ  za območje Ljubljana Andrej Špelič, (01) 476 76 50 ter Peter Plazar, (01) 476 76 51, za 

območje Kranj Matjaž Sušnik, (01) 476 76 52;  

 PE MB: za območje Maribor Sandi Kokot, (02) 449 27 97, za območje Murska Sobota Vladimir 

Sapač, (02) 537 96 23;  

 PE CE: za območje Celje Klemen Gajšek, (03) 424 36 45, za območje Novo mesto Aleš Lavrič, 

(07) 371 86 43;  
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 PE KP: za območje Koper Igor Andrijoli, (05) 666 66 45, za območje Nova Gorica Denis Bratina, 

(05) 332 56 42,  

 PE PLC: za PLC Ljubljana Janko Zaletel, (01) 476 75 66, za območje PLC Maribor Adi Kirbiš, (02) 

449 27 25 ter Marjan Satler, (02) 449 27 47  

 Uprava:  Adi Kirbiš, (02) 449 27 25. 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

SKLOP 2: Maziva in tekočine za vozila  

Skrbnik okvirnega sporazuma: Stanislav Mijanović, telefonska številka 02/449-2338. 

Kakovostni in količinski prevzem bodo izvajali skrbniki voznih parkov: 

1) PLC MB: Igor Skrbiš, igor.skrbis@posta.si , tel: 02/ 449-2722,  

2) PLC LJ: Janko Zaletel, janko.zaletel@posta.si , tel: 01/ 476-7566 

3) PE CE: Klemen Gajšek, klemen.gajsek@posta.si,  tel: 03/ 424-3645 in Aleš Lavrič  

ales.lavric@posta.si; tel.: 07/371 8643 

4) PE KP: Igor Andrijoli, igor.andrijoli@posta.si, tel.: 05 666 6645 in Denis Bratina, 

denis.bratina@posta.si; tel.: 05 332 5642 

5) PE MB: Vladimir Sapač, vladimir.sapac@posta.si, tel: 02 449 2622 in Sandi Kokot, 

sandi.kokot@posta.si; tel.: 02 449 2797,  

6) PE LJ: Peter Plazar, peter.plazar@posta.si, tel: 01 476 7651 in Andrej Špelič, 

andrej.spelic@posta.si; tel.: 01 476 7650 

7) UPRAVA: Adi Kirbiš, adi.kirbis@posta.si, tel.: 02 449 2413 in Marjan Satler, 

marjan.staler@posta.si; tel,: 02 449 2747 

 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

 

 

 

SKLOP 3: Ekstra lahko kurilno olje 

Skrbnik okvirnega sporazuma je Andrej Vernik. Delni skrbniki Pošte Slovenije po PE: Mihaela 

Gerkšič – PE Koper; Rene Ferk – PE Maribor; Dejan Guzej – PE Celje; Štefan Hrustek – PE Ljubljana, 

Franc Čeh, PE PLC Ljubljana. 

Maribor), telefonska številka 02/449-2710. 

Kontaktna oseba dobavitelja je …………………., telefonska številka ……………… ali številka 

mobilnega telefona …………………(izpolni ponudnik) 

 

12. člen 

Ta okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku, 

njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšne nedovoljene koristi za 

pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad 

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za druga ravnanja in opustitve, s katerimi je naročniku 

povzročena škoda oziroma katerikoli pogodbeni stranki omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi. 

 

 

13. člen 

Poslovna skrivnost 
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Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, pridobljene na podlagi tega okvirnega 

sporazuma ali v zvezi z njim, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvišjih standardih 

varovanja zaupnih podatkov, da jih ne bo posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in 

posloval na tak način, da se prepreči njihovo nepooblaščeno razkrivanje. Dobavitelj brez izrecnega 

predhodnega pisnega soglasja naročnika zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug način 

oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil v skladu z uresničevanjem skupnega poslovnega cilja, v 

svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne bo zadržal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. 

Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo 

upoštevali vsi njegovi delavci, ki bodo opravljali storitve za naročnika. Dobavitelj odgovarja tudi za 

vsako nepooblaščeno razkrivanje, uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in 

podizvajalcev. 

 

Dobavitelj izrecno soglaša in dovoljuje naročniku, da na podlagi tega okvirnega sporazuma, vse 

podatke in informacije o tem okvirnem sporazumu, ter v zvezi s tem okvirnim sporazumom, ki jih 

je naročnik kakorkoli pridobil v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma ali v okviru 

poslovnega razmerja po tem okvirnem sporazumu, in ki niso poslovna skrivnost, hrani, obdeluje in 

posreduje v obsegu, ki je nujno potreben, vsakokratnim njegovim, v smislu določb Zakona o 

gospodarskih družbah, povezanim družbam ter drugim osebam, ki morajo biti seznanjene z 

vsebino tega okvirnega sporazuma zaradi narave storitev, ki jih opravljajo za naročnika ali za 

njegove povezane družbe, kakor tudi, da od tako povezanih družb zahteva in pridobi takšne 

podatke ali podatke, ki so jih pridobile takšne družbe. Prav tako daje dobavitelj vnaprejšnje 

soglasje, da se njegovi podatki iz okvirnega sporazuma lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo 

v baze podatkov, in računalniško obdelajo za potrebe poslovanja naročnika. Te podatke lahko 

naročnik pošlje naprej svojim matičnim, sestrskim in drugim, v smislu določb Zakona o 

gospodarskih družbah, povezanim družbam, kar izrecno vključuje tudi izvoz teh podatkov izven 

Republike Slovenije v primeru, če je sedež takšne družbe izven Republike Slovenije, pod pogojem, 

da bodo take družbe smiselno spoštovale zaveze iz tega člena. Če je za izvrševanje tega člena 

potreben podpis kakšnega dogovora, ga bosta stranki pravočasno sklenili.  

 

 

14. člen 

Ta okvirni sporazum je sklenjen 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  

 če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  

o delovnim časom,  

o počitki,  

o 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 okvirnega sporazuma 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 (modro 

označeno se izpiše v primeru podizvajalcev). 
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V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum 

razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno 

naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 

šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo 

 

 

                                                                  15. člen 

Stranki tega sporazuma se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz tega sporazuma, v kolikor 

niso drugače urejena, uporabljali razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbo izvajalca ter 

Obligacijski zakonik. 

 

16. člen 

Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je 

za njihovo reševanje pristojno sodišče v Mariboru. 

 

15. člen 

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma in prične  

veljati za I. sklop 1.1.2021 oz. takoj po podpisu okvirnega sporazuma, v primeru, da bo okvirni 

sporazum podpisan po 1.1.2021, za II. sklop 11.10.2011 oz. takoj po podpisu okvirnega 

sporazuma, v primeru, da bo okvirni sporazum podpisan po 11.10.2021 in za III. sklop prične 

veljati  1.1.2021 oz. takoj po podpisu okvirnega sporazuma, v primeru, da bo okvirni sporazum 

podpisan po 1.1.2021. Okvirni sporazum velja do 31.12.2024. 

 

Okvirni sporazum je sklenjen v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod. 

 

   

…………., ………………. Maribor, …….. 

  

DOBAVITELJ: 

 

NAROČNIK: 

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. ali hčerinska 

družba Pošte Slovenije d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 


