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NAROČNIK: 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE 
ID za DDV:95108572 
matična številka:  5252199,  
TRR: SI56 6100 0001 5816 294 
e-pošta: pgdtrebnje@gmail.com 
 
Številka: 033/2017 
Datum: 15.11.2017 
 
Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju naročnik (Uradni list RS, št. 91/15; v 
nadaljevanju »ZJN-3«) v postopku oddaje javnega naročila za dobavo gasilskega vozila za 
gašenje in reševanje z višin objavljenega na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko 
objave JN008622/2017-B01 dne 29.9.2017, sprejema naslednjo  
 

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 

 
1. V postopku oddaje javnega naročila gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin 

objavljenega na portalu javnih naročil 29.9.2017 pod št. objave JN008622/2017-B01 
se kot najugodnejšo dopustno ponudbo izbere ponudbo ponudnika Webo, d.o.o., 
Dragomelj 84, 1230 Domžale v višini 616.917,98 EUR z DDV. 

 
 
Obrazložitev: 
       

1. PRAVOČASNO PRISPELE PONUDBE 
 
Naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je na portalu javnih naročil dne 29.9.2017 
pod št. objave JN008622/2017-B01 objavil javno naročilo za dobavo Gasilskega vozila za 
gašenje in reševanje z višin. 
 
Javno naročilo se je vodilo kot odprti postopek v skladu s 40. členom zakona o javnem 
naročanju. (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) 
 
Do roka, to je dne 6.11. do 10:00 je naročnik prejel ponudbe s strani naslednjih 
ponudnikov 
 
WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, prispela, 6.11.2017 ob 09:00 v eni ovojnici. 
 
Nepravočasnih ponudb ni bilo. 
 
Naročnik je ponudbe preveril z vidika morebitnih računskih napak in v nobeni izmed prispelih 
ponudb ni bila ugotovljena nobena napaka. 
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2. VSEBINA PONUDB 
 
Vsebina oddanih ponudb je naslednja: 
 

1. PONUDNIK: 
 
WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale 
 

KONČNI PONUDBENI PREDRAČUN 

Naziv postavke 
Cena v EUR brez 
DDV 

Vrednost DDV 
Cena v EUR z 
DDV 

I. Ponujena cena za dobavo 
NOVEGA vozila: 
»Gasilsko vozilo za gašenje in 
reševanje z višin« 

526.134,09 115.749,49 641.883,58 

II. Ponujena cena za gasilsko 
reševalno opremo 

21.176,40 4.658,80 25.835,20 

III. PONUJENA CENA 
periodičnih pregledov in 
rednih servisov 12 letno 
obdobje 

39.360,00 8.659,20 48.019,20 

IV. PONUJENA CENA za odkup 
obstoječega vozila TD32 

81.000,00 17.820,00 98.820,00 

 
 KONČNA PONUJENA CENA I. + II. + III. - IV (EUR) 

616.917,98 

 
 

3. VSEBINA PONUDB 
 
Naročnik se je odločil, da opravi popoln pregled prispele ponudbe 
 

1. Ocena ponudbe ponudnika WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale 
 
Naročnik je ponudbo najprej preveril z vidika prisotnosti vseh zahtevanih obrazcev in dokazil 
ter ugotovil, da ponudba vsebuje vse obrazce in dokazila v vsebini, kot je bila zahtevana v 
razpisni dokumentaciji. Naročnik je nato ponudbo preverili tudi z vidika izpolnjevanja 
pogojev za priznanje sposobnosti, obstoja morebitnih izključitvenih razlogov in izpolnjevanja 
preostalih zahtev razpisne dokumentacije in ugotovil, da je oddana ponudba dopustna, saj 
ponudnik izpolnjuje vse postavljene pogoje, prav tako ne obstajajo razlogi za njegovo 
izključitev, ponudnik pa tudi izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Obstoj 
morebitnih izključitvenih razlogov je naročnik preveril tudi v uradnih evidencah. Naročnik 
ugotavlja, da je skupna ponujena cena za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 
višin (ki vključuje vse zahteve, opremo in storitve skladno z zahtevano tehnično specifikacijo 
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gasilskega vozila) v višini 616.917,98 EUR z DDV, kar je v okviru naročnikovih zagotovljenih 
sredstev. Naročnik ugotavlja, da je ponudba ponudnika WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 
Domžale edina prejeta dopustna ponudba. Ponudba ponudnika WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 
1230 Domžale je najugodnejša dopustna ponudba. 
 
S tem je sklep naročnika utemeljen. 
 
Pravni pouk 
 
Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku 8 
delovnih dni od dneva objave na portalu javnih naročil, skladno z Zakonom o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/2011). Vlagatelj mora 
vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 
Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti 
priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku 
priložiti originalno potrdilo banke o plačilu takse v višini 12.338,36 € na račun Ministrstva za 
finance št. 0110-1000358802, sklic 11  16110-7111290-008622/17 
 
 
Pripravil:       
Lovro Hren 

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje 
 Leon Gerden 
                                                                                                                    Predsednik 
 
 

 
Vročitev: 

 skladno z določbo 10. odstavka 90. člena ZJN-3 

 arhiv 


