
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 594/2019 
Datum: 17. 10. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Poslovni najem vozil.  

 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Predmet naročila je poslovni najem vozil z nizkimi emisijami (standard EURO 6) za potrebe 
voznega parka UKC Maribor za obdobje 12 mesecev. 
 
Naročnik s specifikacijami določa zahteve oz. pogoje, ki jih mora ponudnik upoštevati pri 
pripravi ponudbe: 

- kasko zavarovanje najetih vozil; 
- zagotavljanje nadomestnega vozila v primeru okvare, kraje ali poškodbe; 
- zagotavljanje odzivnosti in 24 urne pomoči na cesti; 
- vzdrževanje po predpisih proizvajalca (redno vzdrževanje); 
- komplet zimskih in letnih pnevmatik; 
- vinjeta;  
- stroški registracije. 

 
Ne glede na zgoraj navedene pogoje, bo naročnik nosil naslednje stroške: 

- mesečna najemnina; 
- gorivo; 
- parkirnine; 
- stroški pranja vozila; 
- stroški tekočine za pranje stekel in podobni stroški.  

 
 
Najem manjšega vozila za potrebe Oddelka za psihiatrijo 
 

- Količina tovrstnih vozil: 3 vozila. 
- Zahtevan je min srednji paket opreme. 

 
Predvideno število prevoženih kilometrov je do 20.000 km/letno za posamezno vozilo.  
 
Ponudnik se zavezuje, da bodo vozila, ki so predmet tega naročila, tehnično brezhibna.  
 
 
 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 

Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22 



- Moč motorja: - min 55 kW (75 KM) 

- Gorivo: - Bencin 

- Gibalna prostornina 
(ccm) 

- Min 999 ccm 

- Oblika: - kombilimuzina / hatchback 

- Menjalnik: - Min ročni menjalnik 5 stopenjski 

- Emisijski razred - Euro 6 

- Poraba goriva 
mestna vožnja (max): 

- 7 l 

- Poraba goriva 
izvenmestna vožnja 
(max): 

- 5 l 

- Poraba goriva 
kombinirana vožnja 
(max) 

- 6 l 

 
 
Rok za sprejem ponudb: 25. 10. 2019 do 10. ure.  
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
 

• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 

• Popuste in rabate; 

• Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 

• Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni 
material, delo). 

 
 
Ponudbo pošljete na e-poštna naslova: 
 
sanja.belko@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 
Strokovna sodelavka 
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