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2671-25/2018-POG - Nakup dveh osebnih vozil z nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing« 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

 
1. Predmet naročila/opis predmeta naročila: Nakup osebnega vozila z nizkimi emisijami za 

potrebe ZRS Koper na finančni leasing« 
 

2. Naročnik bo sklenil pogodbo z enim izbranim ponudnikom za nakup osebnega vozila z 
nizkimi emisijami za potrebe ZRS Koper na finančni leasing za obdobje odplačevanja 48 
mesecev. 
 
Naročnik s tehničnimi specifikacijami določa zahteve, ki jih mora ponudnik upoštevati pri 
pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta tega naročila. Naročnik je znamko in opremo 
vozila navedel primeroma. Če bo ponudnik ponudil drugo znamko avtomobila mora le ta 
izpolnjevati vse zahteve iz tehničnih specifikacij. 
 
Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del ponudbene dokumentacije in s 
tem pogodbe o izvedbi predmeta naročila. Poleg tehničnih specifikacij, navedenih v 
nadaljevanju, mora ponudnik upoštevati tudi temeljne okoljske zahteve, kot jih predpisuje 
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). 
 

3. Ponudbena cena ne sme preseči naročnikovih razpoložljivih sredstev, in sicer  29.000 EUR 
brez DDV oziroma 604,16 EUR brez DDV / mesec.  
 

1. Vrsta vozila: 

 

Vozilo SUV, kot na primer: Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, 

SEAT Tarraco in podobno. 

 

Vozilo je lahko novo ali testno, letnik 2019. Prav tako vozilo ne sme biti karambolirano, zaželeno 

1. lastnik, ter da ima do dneva najema prevoženih največ 5.000 km.  

 

Predvideno število prevoženih kilometrov je 40.000 km/letno.  

Predviden rok dobave vozila: do 7 dni od podpisa pogodbe. 

 
Predvideno število prevoženih kilometrov je 40.000 km/letno.  

Predviden rok dobave vozila: do 7 dni od podpisa pogodbe. 
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2. Vozilo mora poleg osnovne opreme, ki je specifična za posamezno vozilo, vsebovati še 

naslednje dodatne tehnične zahteve, in sicer: 

- vozilo mora imeti hibridni pogon; 

- vozilo mora biti 5 vratni; 

- vozilo mora imeti vsaj 6 zračnih blazin; 

- vozilo mora imeti meglenke spredaj in zadaj;  

- vozilo mora imeti možnost prostoročnega telefoniranja; 

- vozilo mora slediti racionalni, ekonomski in ekološki usmerjenosti; 

- vozilo mora imeti integriran navigacijski sistem, avtomatski menialnik, aktivni 

tempomat,  moč motorja vsaj 150 KW, tehnologija z LED  žarometi, kamero za vzvratno 

vožnjo, elektronsko ročno zavoro ter medosno razdaljo vsaj  2650 in dolžno vozila vsaj 

4500 . 

 
3. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA PROIZVAJALCA VOZILA  
Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naložiti v 

nadaljevanju zahtevane dokumente v .pdf datoteki«. Ponudnik mora predložiti tehnično 

dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katerih izhaja, da so izpolnjene naročnikove zahteve. 

Ponudnik mora predložiti tudi ostala dokazila, skladno z zahtevami iz Uredbe o zelenem javnem 

naročanju, kot so:  

- tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve, ali  

- poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago 

izpolnjene zahteve,  

-  tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 


