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Na podlagi 75. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. list RS,
št. 90/12 in 90/14-ZDU1l in 52/16, v nadaljevanju: ZJNPOV) naročnik izdaja naslednjo
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 50/2018 – ON – PSPs
za sklenitev okvirnega sporazuma
za nakup VOJAŠKIH SPECIALNIH TERENSKIH VOZIL IN SPECIALNIH VOZIL ZA
POTREBE MORS IN URSZR
V postopku oddaje javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup vojaških
specialnih vozil in specialnih vozil za potrebe MORS in URSZR, se po sklopih izberejo naslednji
ponudniki:
-

Za Sklop 1 – VOJAŠKA IN SPECIALNA TERENSKA VOZILA: FRANZ ACHLEITNER
GmbH, Innsbrucker Strasse 94, A-6300 Woergl, po ponudbi št. 1920100139 z dne 21. 3.
2018 in končni ponudbi št. 1920100139 BAFO z dne 11. 4. 2018, v skupni ocenjeni
vrednosti 25.950.000,00 EUR z DMV in DDV za 36 mesečno obdobje;

-

Za Sklop 2 – SPECIALNA KOMBINIRANA VOZILA - SREDNJA: AVTOTEHNA VIS,
d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana, po ponudbi št. 23/3-2018 z dne 23. 3. 2018
ter končni ponudbi št. CITROEN 3 z dne 11. 4. 2018, v skupni ocenjeni vrednosti
1.008.000,00 EUR z DDV za 36 mesečno obdobje;

-

Za Sklop 3 – SPECIALNA KOMBINIRANA VOZILA – MANJŠA: SE NAROČILO NE
ODDA;

-

Za Sklop 4 – INTERVENCIJSKA TERENSKA VOZILA »PICK UP«: AVTOCENTER
LOVŠE, d.o.o., Jarška cesta 11, 1230 Domžale, po ponudbi št. 001/2018 z dne 27. 3.
2018 ter končni ponudbi z dne 10. 4. 2018, v skupni ocenjeni vrednosti 1.944.000,00 EUR
z DMV in DDV za 36 mesečno obdobje.
Obrazložitev:

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev za nakup vojaških specialnih vozil in
specialnih vozil za potrebe MORS in URSZR, po postopku s pogajanji po predhodni objavi
MORS 50/2018-ON-PSPs do roka določenega za oddajo ponudb prejel naslednje pravočasne
ponudbe:

za Sklop 1: FRANZ ACHLEITNER GmbH, Innsbrucker strasse 94, A-6300
Woergl (Ponudba – cene: varianta A: 89.457,72 EUR z DMV in DDV, varianta
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B: 117.357,90 EUR z DMV in DDV, varianta C: 83.848,16 EUR z DMV in DDV,
garancija: 48 mesecev);
za Sklop 1: A-COSMOS d.d., Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana (Ponudba –
cene: varianta A: 63.440,00 EUR z DMV in DDV, varianta B: 68.076,00 EUR z
DMV in DDV, varianta C: 61.244,00 EUR z DMV in DDV, garancija: 36
mesecev);
za Sklop 2: AVTOTEHNA VIS d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana
(Ponudba cene: 27.073,07 EUR z DDV, garancija: 36 mesecev);
za Sklop 3: AVTOTEHNA VIS d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana
(Ponudba cene: 16.879,05 EUR z DDV, garancija: 36 mesecev);
za Sklop 4: AC LOVŠE d.o.o., Jarška cesta 11, 1230 Domžale (Ponudba –
cene: varianta A: 52.498,49 EUR z DMV in DDV, varianta B: 51.145,02 EUR z
DMV in DDV, garancija: 60 mesecev);
za Sklop 4: AUTOCOMMERCE d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
(Ponudba – cene: varianta A: 31.000,00 EUR z DMV in DDV, varianta B:
30.410,00 EUR z DMV in DDV, garancija: 60 mesecev).

Prepoznih ponudb ni bilo.
Dne 28. 3. 2018 je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb.
Naročnik je vse prispele ponudbe najprej pregledal in ugotavljal ali so ponudniki predložili vse
podatke za ocenjevanje, preveril izračune navedenih cen, ter ugotavljal morebitne neskladnosti
ponudb.
Nadalje je naročnik vse ponudnike skladno s 74. členom ZJNPOV pozval k dopolnitvi ponudb in
sicer v tistih delih, ki niso vplivali na njihovo razvrstitev glede na ocenjevalna merila, navedena v
razpisni dokumentaciji. Hkrati je naročnik vse ponudnike pozval tudi k predložitvi končnih
ponudb.
Javno odpiranje ponudb končnih ponudb je bilo izvedeno dne 13. 4. 2018.
Naročnik je pravočasno do roka določenega za oddajo končnih ponudb prejel ponudbe
naslednjih ponudnikov:

za Sklop 1: FRANZ ACHLEITNER GmbH, Innsbrucker strasse 94, A-6300
Woergl (Ponudba – cene: varianta A: 83.995,78 EUR z DMV in DDV, varianta
B: 106.950,69 EUR z DMV in DDV, varianta C: 80.452,90 EUR z DMV in DDV,
garancija: 48 mesecev);

za Sklop 1: A-COSMOS d.d., Celovška cesta 182, 1000 Ljubljana (Ponudba –
cene: varianta A: 63.440,00 EUR z DMV in DDV, varianta B: 68.076,00 EUR z
DMV in DDV, varianta C: 61.244,00 EUR z DMV in DDV, garancija: 48
mesecev);

za Sklop 2: AVTOTEHNA VIS d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana
(Ponudba cene: 27.000,00 EUR z DDV, garancija: 36 mesecev);

za Sklop 3: AVTOTEHNA VIS d.o.o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana
(Ponudba cene: 16.750,00 EUR z DDV, garancija: 36 mesecev);

za Sklop 4: AC LOVŠE d.o.o., Jarška cesta 11, 1230 Domžale (Ponudba –
cene: varianta A: 52.498,49 EUR z DMV in DDV, varianta B: 51.145,02 EUR z
DMV in DDV, garancija: 60 mesecev);

za Sklop 4: AUTOCOMMERCE d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
(Ponudba – cene: varianta A: 31.000,00 EUR z DMV in DDV, varianta B:
30.410,00 EUR z DMV in DDV, garancija: 60 mesecev).
Naročnik je nadalje vse končne ponudbe ponudnikov najprej pregledal in ugotavljal ali so
ponudbe popolne, torej ali vsebujejo vse zahtevane dokumente in ali so tehnično ustrezne.
Naročnik je ugotovil naslednje:
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SKLOP 1:



ponudba ponudnika Franc Achleitner GmbH je popolna, saj vsebuje vse
zahtevane dokumente in je tehnično ustrezna;
ponudba ponudnika A-Cosmos d.d, je neprimerna, saj tehnično ne izpolnjuje
pogojev, v naslednjih zahtevah naročnika:
 Strešni prtljažnik – varianta A in B: Ponudnik je v preglednici 1A (pod
zap. št. 5.51) in v preglednici 1B (pod zap. št. 5.56) navedel podatek
nosilnost strešnega prtljažnika min 100 kg. Iz prospekta, ki ga je ponudnik
priložil k ponudbi, je na strani 107 razvidno, da je max. obremenitev strehe
(vključno z maso prtljažnika oz. nosilcev) le 80 kg. V dopolnilu ponudbe in
sicer v delu »Seznam in opis predelav na serijskih vozilih Land Rover
Discovery, potrebnih za izpolnitev zahtev naročnika po vseh treh
variantah«, ponudnik nikjer ne navaja nobenih predelav (npr. izvedbe
ojačitev), s katerim bi povečal max. obremenitev strehe na 100 kg. Iz
navedenega sledi, da ponudnik v tem delu ne izpolnjuje tehnične zahteve
naročnika.
 Garancijski pogoji – varianta B: Ponudnik je v Priloga 2A navedel:
»garancijski rok 48 mesecev oziroma 200.000 km za kompletno vozilo,
brez omejitev in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in
geografskem območju Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema
blaga«. V dopolnilu ponudbe pa je ponudnik pri »Obrazložitev in pojasnilo
glede omejitev pri uporabi vojaškega goriva« navedel: »Uporaba vojaškega
goriva (kerozin) F34 sicer ne zahteva nobenih predelav na vozilu, je
mogoča zgolj v izjemnih situacijah (t.i. gorivo za pobeg (getaway fuel)),
maksimalno en tank vozila«, vendar pa navedeno lahko povzroči
neoptimalno delovanje vozila ter izgubo garancije za vozilo.« Zaradi
navedenega »izguba garancije«, ponudnik v tem delu ne izpolnjuje
tehničnih zahtev naročnika, saj je naročnik točno navedel, da garancijski
rok velja brez omejitev in izjem.
 Nosilnost in skupna masa vozila – varianta A, B in C: Ponudnik je pri
vseh treh variantah vozil (A, B in C) navedel enake podatke za nosilnost
(zap. št. 4.5 v preglednicah 1A, 1B, 1C) in skupno maso vozila (zap. št. 4.6
v preglednicah 1A, 1B, 1C), čeprav je iz tehničnih zahtev naročnika
razvidno, da oprema pri vseh treh variantah vozil ni enaka. Iz tega izhaja,
da tudi nosilnosti in skupne mase vozil pri vseh treh variantah vozil ne
morejo biti enake. Razlike v opremi je ponudnik tudi sam navedel v svoji
dopolnitvi ponudbe in sicer v delu »Seznam in opis predelav na serijskih
vozilih Land Rover Discovery, potrebnih za izpolnitev zahtev naročnika po
vseh treh variantah«. Zaradi navedenega naročnik dvomi o tehnični
ustreznosti navedenih podatkov s strani ponudnika. Naročnik z namenom,
da ponudniku ne bi povzročal dodatnih stroškov, ni pozval k pojasnilu
navedenih podatkov, saj ga je naročnik izločil že v dveh zgoraj navedenih
točkah.

Naročnik je za sklop 1 prejel eno popolno ponudbo, in sicer ponudnika Franc Achleitner
GmbH v vrednostih na vozilo:
- varianta A: 83.995,78 EUR z DMV in DDV
- varianta B: 106.950,69 EUR z DMV in DDV
- varianta C: 80.452,90 EUR z DMV in DDV
in garancijo 48 mesecev.
Naročnik je za sklop 1 izbral ponudnika Franc Achleitner GmbH in bo z njim sklenil okvirni
sporazum v okvirni vrednosti 25.950.000,00 EUR z DMV in DDV za 36 mesečno obdobje.
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SKLOP 2:


ponudba ponudnika Avtotehna Vis d.o.o. je popolna, saj vsebuje vse zahtevane
dokumente in je tehnično ustrezna.

Naročnik je za sklop 2 prejel eno popolno ponudbo, in sicer ponudnika Avtotehna Vis d.o.o. v
vrednosti 27.000,00 EUR z DDV na vozilo in garancijo 36 mesecev.
Naročnik je za sklop 2 izbral ponudnika Avtotehna Vis d.o.o. in bo z njim sklenil okvirni
sporazum v okvirni vrednosti 1.008.000,00 EUR z DDV za 36 mesečno obdobje.
SKLOP 3:


ponudba ponudnika Avtotehna Vis d.o.o. je neprimerna, saj tehnično ne
izpolnjuje pogoja, v naslednji zahtevi naročnika:
 Cena vozila za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma:
Ponudnik je v svoji prvotni ponudbi in v dopolnjeni ponudbi predložil izjavo
generalnega uvoznika ponujene znamke vozil za celotno Slovenijo, kjer je
izjavil, da se obstoječi model ponujenega vozila ukinja zaradi menjave novega
modela ponujenega vozila. V priloženi izjavi je sicer potrdil, da bo novi model
ponujenega vozila izpolnjeval vse tehnične zahteve naročnika, kot so
zahtevane v razpisni dokumentaciji naročnika, vendar je navedel, da se ne
more zavezati k garantiranju cene obstoječega modela tudi za prihajajoči novi
model ponujenega vozila. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da
morajo biti cene fiksne za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma,
torej tudi, ko je na tržišču nova generacija vozil, ponudnik v tem delu ni
izpolnjeval zahteve naročnika, zato je naročnik njegovo ponudbo označil kot
neprimerno.

Naročnik za sklop 3 ni prejel nobene popolne ponudbe, zato sklopa NE ODDA.
SKLOP 4:



ponudba ponudnika AC LOVŠE d.o.o. je popolna, saj vsebuje vse zahtevane
dokumente in je tehnično ustrezna;
ponudba ponudnika AUTOCOMMERCE d.o.o. je neprimerna, saj tehnično ne
izpolnjuje pogoja, v naslednji zahtevi naročnika:
 Sistem za nadzor pri vožnji navzdol: Ponudnik je v preglednici 4A (pod zap.
št. 5.24) in v preglednici 4B (pod zap. št. 5.24) navedel »ne«. Iz tega sledi, da
ponujeno vozilo nima sistema za nadzor pri vožnji navzdol, zato je naročnik
njegovo ponudbo označil kot neprimerno.

Naročnik je za sklop 4 prejel eno popolno ponudbo, in sicer ponudnika AC LOVŠE d.o.o. v
vrednostih na vozilo:
- varianta A: 52.498,49 EUR z DMV in DDV,
- varianta B: 51.145,02 EUR z DMV in DDV
in garancijo 60 mesecev.
Naročnik je za sklop 4 izbral ponudnika AC LOVŠE d.o.o. in bo z njim sklenil okvirni sporazum
v okvirni vrednosti 1.944.000,00 EUR z DMV in DDV za 36 mesečno obdobje.
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Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:
Ponudnik, ki ni bil izbran lahko pri naročniku, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva
objave odločitve na portalu javnih naročil, vloži zahtevek za revizijo postopka javnega naročila.
Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 6.000,00 EUR na
transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije,
Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na
sklic 11 16110-7111290-08406018.

Andreja Katič
ministrica

Posredovano:
- Portalu javnih naročil za objavo odločitve.
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