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Datum: 2.2.2021 
 
Zadeva: Povabilo k predložitvi ponudbe »Izvajanje storitev izposoje 6 električnih koles in dodatne 
opreme na območju Trnovske in Banjške planote« 
 
Pozdravljeni, 
 
vabimo vas k predložitvi ponudbe za »Izvajanje storitev izposoje 6 električnih koles in dodatne opreme 
na območju Trnovske in Banjške planote«.  
 
Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je dobil v upravljanje od Mestne občine Nova 
Gorica 11 e-koles znamke SPECIALIZED LEVO HT 29 NB 2020 z dodatno opremo. Zavod za turizem bo 
izvajanje storitve najema predal dvema ponudnikoma, ki se nahajata na dveh različnih lokacijah na 
Trnovski in Banjški planoti. Vsakemu bo dal  6 oziroma 5 koles v hrambo za dajanje v uporabo.  
 
Pogoji za izvajanje storitve so: 

1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dajanje športne opreme v 
najem in zakup (SKD številka 77.210); 

2. Ponudnik predloži dokazilo, da ima na območju Trnovske in Banjške planote na razpolago ustrezen 
prostor – informacijsko točko za najem koles. Ponudnik mora razpolagati s tem prostorom ves čas 
trajanja izvajanja predmetne storitve. 

3. Ponudnik predloži dokazilo, da ima na območju Trnovske in Banjške planote na razpolago skladiščni 
prostor za skladiščenje 6 e-koles. Prostor mora biti pokrit, urejen in ustrezno zavarovan. Ponudnik 
mora razpolagati s tem prostorom ves čas trajanja izvajanja predmetne storitve.  

4. Ponudnik predloži dokazilo, da razpolaga s prevoznim sredstvom, ki omogoča prevoz e-koles po 
Trnovsko-Banjški planoti.  

5. Ponudnik predloži dokazilo, da razpolaga z ustreznim kadrom, ki nudi osnovno vzdrževanje e-koles 
in opreme (polnjenje zračnic, čiščenje, razkuževanje,..).  

6. Ponudnik predloži dokazilo, da razpolaga z ustreznimi računalniškimi in računovodskimi programi 
in opremo za oddajo e-koles v najem končnim uporabnikom.  

7. Ponudnik omogoča storitev skozi vse leto, oziroma skladno s povpraševanjem.  
8. Ponudnik se zavezuje, da bo opravljal dejavnost v imenu Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in 

Vipavska dolina do 31.12.2022. 
 
Dokazila za izpolnjevanje pogojev:  
1. Dokazilo o registraciji za dajanje športne opreme v najem in zakup (SKD številka 77.210), ki ne sme 

biti starejše od 3 mesecev in sicer: 
• za s.p.: priglasitveni list ali izpis iz uradne evidence Ajpes; 
• za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje ali izpis iz uradne 

evidence Ajpes.  
2. Dokazilo o razpolaganju z ustreznim prostorom na območju Trnovske in Banjške planote, kjer se vrši 

izposoja e-koles v občasno uporabo. Kot dokazilo se šteje potrdilo o lastništvu ali drugo dokazilo o 
posesti primernega prostora, iz katerega izhaja, da ponudnik razpolaga s prostorom in fotografija. 

3. Dokazilo o razpolaganju s skladiščnim prostorom za 6 e-koles na območju Trnovske in Banjške 
planote. Prostor mora biti pokrit in ustrezno zavarovan. Kot dokazilo se šteje potrdilo o lastništvu 
ali drugo dokazilo o posesti primernega prostora, iz katerega izhaja, da ponudnik razpolaga s 
prostorom in fotografija.  



4. Dokazilo, da razpolaga s prevoznim sredstvom, ki omogoča prevoz e-koles po Trnovski in Banjški 
planoti. Kot dokazilo se šteje potrdilo o lastništvu ali najemu (leasing) vozila (kopija prometnega 
dovoljenja).  

5. Dokazilo, da razpolaga z ustreznim kadrom, ki nudi osnovno vzdrževanje e-koles in opreme. 
(Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo, da razpolaga z ustreznim kadrom.) 

6. Dokazilo, da razpolaga z ustreznimi računalniškimi in računovodsko opremo in programi za oddajo 
e-koles in dodatne opreme v občasno uporabo končnim uporabnikom. (Ponudnik predloži 
izpolnjeno izjavo o razpolaganju z ustrezno opremo in programi.) 

7. Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo, da lahko opravlja dejavnost skozi vse leto.  
8. Ponudnik predloži izjavo, da bo opravljal dejavnost v imenu zavoda do 31.12.2022. 
 
Predmet storitve: 
• Izvajanje storitev izposoje 6 e-koles in dodatne opreme na območju Trnovske in Banjške planote. 
• Lažja vzdrževalna dela na e-kolesih in dodatni opremi (npr. polnjenje zračnic, čiščenje, 

razkuževanje, menjava zračnice,…). 
• Skladiščenje oziroma hramba e-koles in dodatne opreme.  
• Prevoz e-koles po Trnovski in Banjški planoti.   

 
Ponudba mora biti veljavna za obdobje do 31. 12. 2022. 
 
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi sledečih meril:  
 

Št. Merilo Točke  
1 Ustreznost prostora za skladiščenje in prostora za informacijsko točko ter 

lokacija ponudnika.  
30 

2 Ustreznost prevoznega sredstva. 30 
3 Ustrezna oprema, programi in kader. 20 
4 Ustreznost glede razpoložljivosti.  20 
 SKUPAJ 100 

 
Ekonomsko najugodnejša ponudba lahko prejme skupno največ 100 točk. 
 
Čas trajanja pogodbenega razmerja je 31. 12. 2022 z možnostjo podaljšanja, šteto od veljavnosti 
pogodbe dalje. 
 
Ponudbo predložite do vključno 16. 2. 2021 in sicer po elektronski pošti na e-naslov 
erika.lojk@vipavskadolina.si 
 
Lep pozdrav! 

 
Erika Lojk, direktorica 


