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Javno naročilo: Nakup električnega osebnega vozila 
Št. javnega naročila: 13/JN-2021/B 
 

PRILOGA 3.1  

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČILA 

I. Predmet javnega naročila 
Predmet javnega naročila je nakup novega električnega osebnega vozila. Naročnik bo upošteval le tiste 
ponudbe, ki bodo vsebovale dobavo vozila iz predmeta ponudbe kot celoto z vso minimalno zahtevano 
opremo.  
 
II. Razpisni pogoji 
V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo 
biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika.  
 
Vozilo mora biti novo, model leta 2021.  
 
1. Tehnični podatki (zahtevane lastnosti)  

Prostornost (št. sedežev): 5  
Vrata:  5 
Pogonsko gorivo:  elektro pogon 
Moč motorja: min. 150 kW 
Navor:  min. 310 Nm 
Pogon: pogon na zadnji kolesi  
Doseg (v km): min. 500 km  
Kapaciteta baterije (kWh) – neto:  min. 70 kWh  
Menjalnik:  avtomatski  
CO2 emisije:  0 g/km 
Medosna razdalja (v mm): od 2700 do 2800 mm 
Dolžina vozila (v mm): od 4500 do 5000 mm 
Teža vozila pripravljenega za vožnjo (v kg): največ do 2300 kg 
Barva vozila: 
Notranjost:  

črna 
črna, usnje  

 

2. Opremljenost vozila 

Vozilo mora zadostiti najmanj naslednjim zahtevam glede osnovne in dodatne opreme vozila: 

▪ ALU platišča, minimalno 20 col; 

▪ ABS zavorni sistem;  

▪ ESP elektronski program stabilnosti;  

▪ ASR regulacija zdrsa pogonskih koles; 

 

▪ minimalno 6 zračnih vreč (Airbag); 

▪ senzor za dež; 

▪ avtomatski vklop luči; 

 

▪ LED žarometi spredaj s funkcijo pranja žarometov; 

▪ LED žarometi zadaj; 

▪ tretja zavorna luč; 
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▪ kodno varovan vžig motorja; 

▪ sistem za ohranjanje voznega pasu; 

▪ sistem za samodejno zaviranje v sili; 

▪ sistem za opozarjanje na mrtvi kot; 

▪ sistem za prepoznavo prometnih znakov; 

▪ sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah; 

 

▪ notranjost: usnje v črni barvi; 

▪ multifunkcijski volan, volanski obroč oblečen v usnje, obvolanski prestavni ročici; 

▪ električno nastavljivi sprednji sedeži; 

▪ avtomatska klimatska naprava, minimalno 2 conska; 

▪ zatemjena/tonirana stekla; 

▪ električni pomik prednjih in zadnjih stekel; 

▪ električno nastavljiva zunanja ogledala; 

▪ ogrevanje zunanjih ogledal; 

▪ električno zložljiva zunanja ogledala; 

▪ centralno zaklepanje s prostoročnim upravljanjem;  

▪ aktivni tempomat; 

▪ sistem Start-Stop; 

▪ odklep, zaklep in zagon vozila brez ključa;  

▪ električna parkirna zavora; 

▪ električno zapiranje prtljažnika; 

▪ prostornina prtljažnika: minimalno 550 L; 

 

▪ multimedia: avtoradio; USB priključek (iPod, HD ...); Bluetooth vmesnik; Touch screen; 

▪ navigacijski sistem s projekcijo na zaslonu; 

 

▪ zadnja klop - deljiva 1/3 - 2/3; 

▪ strešne sani; 

▪ vlečna kljuka; 

▪ protivlomni alarmni sistem; 

▪ panoramsko strešno okno; 

▪ izjemno hitro polnjenje do 125 kW; 

▪ pomoč pri parkiranju – 360° kamera; 

▪ toplotna črpalka za optimalni doseg.  

3. Dokumentacija: 

Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.  

▪ servisna knjiga; 

▪ navodila za uporabo v slovenskem jeziku; 

▪ garancijska izjava. 

4. Garancija 

Ponudnik mora zagotoviti garancijo za vozilo z vso pripadajočo opremo najmanj 2 leti in najmanj 8 let 

oziroma 160.000 km za baterijo.  


