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Temeljne okoljske zahteve za osebna in transportna vozila ter storitve
avtobusnega prevoza

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naroþila:
–
osebna vozila,
–
lahka tovorna vozila,
–
težka tovorna vozila,
–
avtobusi za javni prevoz,
–
storitve avtobusnega prevoza,
razen za:
–
vozila, naþrtovana in izdelana izkljuþno za vojsko, policijo, civilno zašþito ali gasilsko službo,
–
vozila, namenjena delu na gradbišþih, v kamnolomih, pristanišþih ali na letališþih,
–
delovne stroje,
–
vozila, katerih najveþja konstrukcijsko doloþena hitrost ne presega 6 km/h,
–
vozila, namenjena uporabi na tekmovališþih,
–
vozila, namenjena za rekreacijske namene zunaj javnih cest,
–
strojno opremo, posebej konstruirano za uporabo v gozdarstvu,
–
gozdarsko strojno opremo, vgrajeno na šasijo vozil za zemeljska dela, in
–
zamenljivo strojno opremo, ki je popolnoma dvignjena od tal, ko se vozilo, na katero je
pritrjena, uporablja na cesti.

10.1

Temeljne okoljske zahteve za osebna vozila

10.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing osebnih vozil z nizkimi emisijami.
10.1.2 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
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Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izraženo v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
200.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm34

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

vsebnost energije v elektriþni energiji

PE

3,6 MJ/kWh

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm
ali EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja elektriþno energijo pa
mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati davka na
dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti energije v
najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na katerega se
nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu se izrazi v
MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca, oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
10.1.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
10.2

Dodatne okoljske zahteve za osebna vozila

10.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing osebnih vozil z nizkimi emisijami.
10.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
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Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 5.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.2.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.1.2 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav, se v okviru meril toþkujejo z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah, se v okviru meril
toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

10.3

Temeljne okoljske zahteve za lahka tovorna vozila

10.3.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.3.2 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
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Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
250.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm35

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.

35
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vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

vsebnost energije v elektriþni energiji

PE

3,6 MJ/kWh

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm
ali EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali
MJ/kWh

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

PEmin

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta uporabi veljavno ceno
bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost, in
sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, mora biti izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja elektriþno energijo pa
mora biti izražena v EUR/kWh. Cena najcenejšega energenta (CEmin) ne sme vkljuþevati davka
na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije najcenejšem energentu
se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.
10.3.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

10.4

Dodatne okoljske zahteve za lahka tovorna vozila

10.4.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali leasing lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.4.2 Tehniþne specifikacije
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Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 5.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.4.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.3.2 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

4.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav, se v okviru meril toþkujejo z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah«.
Ponudba z vozili, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah, se v okviru meril
toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju
do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

10.5

Temeljne okoljske zahteve za težka tovorna vozila

10.5.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali zakup težkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.5.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
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Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO V.

Naþin preverjanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.5.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energenta za bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
1.000.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l
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vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm36

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero neodvisne
akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku javnega
naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
10.5.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:

36

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Dodatne okoljske zahteve za težka tovorna vozila

10.6.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
Nakup, najem ali zakup težkih tovornih vozil z nizkimi emisijami.
10.6.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozila morajo biti opremljena s kazalniki menjanja prestav.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Vozila morajo biti opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.6.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.5.3 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »najmanj emisijski standard EURO VI«.
Ponudba z vozili, ki izpolnjujejo strožje zahteve, kot so opredeljene v standardu EURO V, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
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Temeljne okoljske zahteve za avtobuse

10.7.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali zakup avtobusov z nizkimi emisijami.
10.7.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO V.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.7.3. Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo nabavna cena vozila,
vkljuþno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji
okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila
štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih
oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi
vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Naroþnik predmeta javnega
naroþila oziroma tehniþnih specifikacij ne sme opredeliti tako, da bi zahteval vozilo, ki kot
pogonsko sredstvo uporablja posamezno vrsto energenta. Za izraþun ocene stroškov v
življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) +
(NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM)])
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
– Nc - nabavna cena vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
Naroþnik pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– nabavna cena vozila, ki vkljuþuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
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Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila

Oznaka
LCkm

Vrednost
800.000 km

vsebnost energije v dizelskem gorivu

PE

36 MJ/l

vsebnost energije v bencinu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm37

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

vsebnost energije v najcenejšem energentu

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.
V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izraþunu ocene stroškov v
življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LCkm) zmanjša za že
prevoženo kilometrino.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti nabavno ceno vozila, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji in poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerih izhaja, da so
izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero neodvisne akreditirane institucije niso izdale poroþila o
preizkusu, mora ponudnik v postopku javnega naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.

37

Stran

13676 /

Št.

102 / 13. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

10.7.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik v pogodbenih doloþilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila ali
na njegov posamezen sklop, doloþi:
1.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

10.8

Dodatne okoljske zahteve za avtobuse

10.8.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Nakup, najem ali zakup avtobusov z nizkimi emisijami.
10.8.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozila morajo biti opremljena s kazalniki menjanja prestav.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Vozila morajo biti opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.

3.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Izpušne cevi vozil ne smejo biti na isti strani kot vrata za potnike.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.8.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg meril iz toþke 10.7.3 te priloge, doloþi:
1.
Merilo »najmanj emisijski standard EURO VI«.
Ponudba z vozili, ki izpolnjujejo strožje zahteve, kot so opredeljene v standardu EURO V, se v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

3.

Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70 dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi
toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v
razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.9

Temeljne okoljske zahteve za storitve avtobusnega prevoza

10.9.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe storitve in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Storitve avtobusnega prevoza, ki se izvajajo na okolju prijazen naþin.
10.9.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega
naroþanja, doloþi:
1.
Vozila, ki se uporabljajo pri izvajanju storitev javnega prevoza, morajo izpolnjevati zahteve,
opredeljene v standardu EURO V.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Za vozila, ki dosegajo standard
EURO V na podlagi tehniþne nadgradnje, þeprav nimajo potrdila o skladnosti z zahtevami iz
standarda EURO V, mora ponudnik k ponudbi priložiti poroþilo o preizkusu neodvisne
akreditirane institucije ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjujejo zahteve.
10.9.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene storitve in morebitnih drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »operativni stroški v življenjski dobi vozila«.
Pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo stroški energentov v
življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske
stroške v življenjski dobi vozila štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi
vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih
ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila.
Naroþnik predmeta javnega naroþila, tehniþnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje
sposobnosti ali doloþil pogodbe o izvedbi javnega naroþila ne opredeliti tako, da zahteva, da se
storitev avtobusnega prevoza izvaja z vozilom, ki kot pogonsko sredstvo uporablja posamezno
vrsto energenta. Za izraþun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCOC = LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) + (NMHCem
x CNMHC) + (PMem x CPM)]
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
– LCOC - operativni stroški v življenjski dobi vozila,
– LCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,
– porabaE - poraba energenta,
– PE - vsebnost energije v energentu,
– PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
– CEmin - cena najcenejšega energenta,
– CO2em - emisije ogljikovega dioksida,
– CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,
– NOxem - emisije dušikovih oksidov,
– CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,
– NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
– PMem - emisije trdnih delcev,
– CPM - cena za emisije trdnih delcev.
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Naroþnik pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi uporabi vrednosti, ki jih v svoji
ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih sam opredeli v razpisni dokumentaciji.
Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:
– poraba energenta, izražena v l/km,
– emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,
– emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
– emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
– emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Vrednosti, ki jih naroþnik opredeli sam so:
Opis parametra
kilometrina v življenjski dobi vozila
vsebnost energije v dizelskem gorivu
vsebnost energije v bencinu

Oznaka
LCkm
PE
PE

Vrednost
800.000 km
36 MJ/l
32 MJ/l

vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplinu

PE

38 MJ/Nm38

vsebnost energije v utekoþinjenem naftnem plinu

PE

24 MJ/l

vsebnost energije v etanolu

PE

21 MJ/l

vsebnost energije v biodizlu

PE

33 MJ/l

vsebnost energije v emulzijskem gorivu

PE

32 MJ/l

vsebnost energije v vodiku

PE

11 MJ/Nm

cena za emisije ogljikovega dioksida

CCO2

0,04 EUR/kg

cena za emisije dušikovih oksidov

CNOx

0,001 EUR/g

CNMHC

0,0044 EUR/g

cena za emisije trdnih delcev

CPM

0,087 EUR/g

cena najcenejšega energenta brez davka na dodano
vrednost
vsebnost energije v najcenejšem energentu

CEmin

EUR/l ali EUR/Nm

PEmin

MJ/l ali MJ/Nm

cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov

Pri izraþunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali
dizelsko gorivo, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno
ceno bencina ali dizelskega goriva, pri þemer upošteva ceno brez davka na dodano vrednost,
in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteþe rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri izraþunu
ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega
goriva, naroþnik kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabi veljavno ceno
energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin,
utekoþinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, mora biti cena najcenejšega
energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali
vodik, pa mora biti izražena v EUR/Nm. Cena najcenejšega energenta ne sme vkljuþevati
davka na dodano vrednost in mora biti navedena v razpisni dokumentaciji. Vrednost vsebnosti
energije v najcenejšem energentu (PEmin) doloþi naroþnik glede na vrsto energenta, na
katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem
energentu se izrazi v MJ/l ali MJ/Nm.

Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izraþunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe
tega izraþuna vzeta povpreþna vrednost 38 MJ.
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Pri izraþunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila naroþnik kilometrino v življenjski dobi
vozila (LCkm) zmanjša za že prevoženo kilometrino.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora v ponudbi navesti prevoženo kilometrino, vrsto in porabo energenta, emisije
ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov, emisije nemetanskih ogljikovodikov in emisije
trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve. Za vozilo, za katero neodvisne
akreditirane institucije niso izdale poroþila o preizkusu, mora ponudnik v postopku javnega
naroþanja priložiti:
– poroþilo o preizkusu, þe je bil to izdano na podlagi izvedbe splošno razširjenega
preizkusnega postopka ali preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naroþnika, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Merilo »najmanj emisijski standard EURO VI«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki izpolnjujejo strožje zahteve, kot
so opredeljene v standardu EURO V, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki
ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji
doloþi naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o
homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.9.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Vsa nova vozila, ki so bila kupljena po dodelitvi naroþila in se uporabljajo pri izvajanju storitve,
morajo biti skladna s standardom EURO 6 in biti opremljena s kazalnikom menjanja prestav ter
sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah. Izpušna cev vozila ne sme biti na isti strani kot so
vrata za potnike. Izvajalec mora pred zamenjavo vozil, s katerimi izvaja storitev avtobusnega
prevoza, naroþniku posredovati ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da novo oziroma drugo
vozilo izpolnjuje zahteve.
2.
Izvajalec mora naroþniku ob koncu vsakega leta predložiti poroþilo, v katerem navede število
prevoženih kilometrov, koliþino energenta, ki jo je porabil za izvajanje storitve, in izraþun emisij
CO2, ki so pri tem nastale.
3.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
10.10

Dodatne okoljske zahteve za storitve javnega prevoza

10.10.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da so
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe storitve in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Storitve avtobusnega prevoza, ki se izvajajo na okolju prijazen naþin.
10.10.2 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik, poleg cene storitve, meril iz toþke 10.9.3 te priloge in morebitnih
drugih meril, doloþi:
1.
Merilo »uporaba obnovljivih virov energije«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki uporabljajo obnovljive vire
energije, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– tehniþno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »nižje emisije hrupa«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili z emisijami hrupa, nižjimi od 70
dB/A, se v okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehniþni list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjuje zahteve, ali
– poroþilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago
izpolnjene zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s kazalnikom menjanja prestav«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki so opremljena s kazalnikom
menjanja prestav, se v okviru meril toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi
naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »vozila, ki so opremljena s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah«.
Ponudba za izvedbo storitev avtobusnega prevoza z vozili, ki so opremljena s sistemi za
nadzor tlaka v pnevmatikah, se v okviru meril toþkujejo z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga
predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi
naroþnik.

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehniþno dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
10.10.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Vse voznike, ki so vkljuþeni v izvajanje storitve, je treba v priznani ustanovi redno usposabljati
za okolju prijazno vožnjo, da se poveþa izkoristek goriva. Izvajalec mora naroþniku ob koncu
vsakega leta predložiti seznam voznikov, ki so opravljali storitev avtobusnega prevoza in
potrdila, da so se ti vozniki v zadnjih petih letih usposabljali za ekološko vožnjo.

