
                                                   
                                

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
za 

NAKUP PNEVMATIK 
 
Sekcija za promet pri  OZS in Združenje za promet pri  GZS vabita ponudnike k
predložitvi pisne ponudbe za nakup pnevmatik. 

 
Zainteresirani  ponudniki,  naj  pošljejo  pisne  ponudbe  za  pnevmatike  na
izpolnjenem obrazcu Priloga  1 (zavihek:   »Zavezujoča ponudba 2020«).  Člani
obeh združenj podajajo povpraševanje za cca 19.000 kosov pnevmatik.  

 
Ponudniki,  ki  bodo  ponudili  več  blagovnih  znamk pnevmatik,  morajo  predložiti
izpolnjeno Prilogo 1 za vsako blagovno znamko posebej. V Prilogi 1 so prav tako
navedeni podatki o posameznih dimenzijah.

 
Sekcija za promet pri OZS in Združenje za promet pri GSZ bosta s svojimi
aktivnostmi med člani spodbujali le-te k nakupu pnevmatik pri  izbranih
ponudnikih. 

 
Rok za oddajo ponudb: sreda, 18. marec 2020 
 
Naslov za predložitev ponudb: 

 
Obrtno-podjetniška  zbornica  Slovenije,  Celovška  cesta  71,  Ljubljana,
priporočeno po pošti ali na elektronski naslov natalija.repansek@ozs.si  

 
Veljavnost ponudb: Izbrani  dobavitelji  zagotavljajo fiksne cene za naročila
prejeta do 30.09.2020 in z rokom dobave do 31.12.2020. 

 



Kontaktna oseba za pojasnila: FRANC SERŠEN, franc@sersentransport.si, tel. 041
663 957

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup pnevmatik je sestavljeno iz dveh sklopov in
sicer: 
 

➢ 1.  SKLOP:  PNEVMATIKE,  KI  SO  GLEDE  NA  RAZRED  IZKORISTKA
GORIVA UVRŠČENE 

V RAZRED A ALI B OZ. NAJMANJ B 
a) Ponudnik mora ponuditi dimenzije pnevmatik, ki so navedene v 1. sklopu

in izpolnjujejo pogoj uvrstitve v razred A ali B glede na raven izkoristka
goriva 

b) Ponudnik, ki ponuja posamezno blagovno znamko, mora ponuditi celoten
asortiman (vse dimenzije posamezne blagovne znamke, ki so dostopne na
trgu in so uvrščene v zahtevani razred izkoristka goriva) -  z namenom
zagotovitve primerljivosti ponudb posameznih blagovnih znamk med sabo.

 
Ponudnik,  ki  ne  bo  oddal  ponudbe  skladno  z  obema  zgoraj  navedenima
pogojema pod  a)  in  b),  bo izločen. Ponudnik mora vnesti ceno v EUR brez DDV
na dve decimalki natančno. 

 
 

➢ 2.  SKLOP:  PNEVMATIKE,  KI  SO  GLEDE  NA  RAZRED  IZKORISTKA
GORIVA UVRŠČENE 

V RAZRED C ALI D OZ. NAJMANJ D 
a) Ponudnik mora ponuditi dimenzije pnevmatik, ki so navedene v 2. sklopu

in izpolnjujejo pogoj uvrstitve najmanj v razred D glede na raven izkoristka
goriva 

b) Ponudnik, ki ponuja posamezno blagovno znamko, mora ponuditi celoten
asortiman (vse dimenzije posamezne blagovne znamke, ki so dostopne na
trgu in so uvrščene v zahtevani razred izkoristka goriva) -  z namenom
zagotovitve primerljivosti ponudb posameznih blagovnih znamk med sabo.

 
Ponudnik,  ki  ne  bo  oddal  ponudbe  skladno  z  obema  zgoraj  navedenima
pogojema pod  a)  in  b),   bo izločen. Ponudnik mora vnesti ceno v EUR brez
DDV na dve decimalki natančno. 

 
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za posamezni sklop ali za oba sklopa. 

 
Plačilni, garancijski in ostali pogoji (razen cene) so predmet dogovora s končnim
kupcem. 



 
Ponudnik  mora  predložiti  tehnične  podatke  za  ponujeno  blago  (EU
nalepka  na  pnevmatikah  oz.  »labeling«,  dimenzija,  razred  izkoristka
goriva). 
 
Zaželeno je, da  ponudnik  tehnične  podatke  o  ponujenih  pnevmatikah  (EU
nalepka na pnevmatikah oz. 

 »labeling«, dimenzija, razred izkoristka goriva) predložiti po vrstnem redu, kot je
navedeno v prilogi. 
 POSEBNI POGOJI 
 

Ponudnik lahko ponudi samo pnevmatike, za katere velja: 

➢ Ekološka taksa za pnevmatike mora biti plačana v Sloveniji. 

➢ Pnevmatike morajo biti proizvedene v eni od držav EU ali EGP. 

➢ Ponujene pnevmatike morajo biti glede energijske učinkovitosti oz.  glede na izkoristek
goriva uvrščene v razred A ali B za 1. sklop oz. najmanj v razred D za 2. sklop. 

➢ Ponujene pnevmatike za pogon morajo imeti z oznako M+S. 

➢ Pnevmatike  morajo  ustrezati  standardoma  D.O.T.  (Department  Of  Transportation)  ali

E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization). 

➢ Ponudniki  morajo  imeti poslovno  razmerje  (distributor,  zastopnik,  ….)  s  proizvajalcem
pnevmatik  ali  generalnim  zastopnikom  za  Slovenijo,  razen  če  so  sami  proizvajalec
pnevmatik. 

➢ Pnevmatike morajo biti nove, kar pomeni, da morajo biti dobavljene pnevmatike izdelane

v letu 2018, 2019 oz. 2020. 

➢ Ponujene pnevmatike morajo imeti v zavihku »predviden nakup pnevmatik« označeno ali

imajo M+S in 3PMSF.  
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