PRILOGA A – TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
(VSEBINSKI DEL)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je izbira zavarovatelja za storitve zavarovanja motornih vozil in nezgodnega
zavarovanja potnikov v javnem prometu naročnika NOMAGO d.o.o. (v nadaljevanju: NOMAGO d.o.o. ali
naročnik) in ostalih podjetij, navedenih v poglavju »Zavarovane in sozavarovane osebe« (v nadaljevanju
zavarovana / sozavarovana oseba).

Javno naročilo se izvede v enem sklopu in zajema:
• zavarovanje motornih vozil,
• nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu.

Zavarovalno obdobje za vse vrste zavarovanj po tem javnem razpisu se začne 01. 06. 2021 ob 00.00 uri in se
konča 31. 12. 2022 ob 24.00 uri.
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ZAVAROVANE IN SOZAVAROVANE OSEBE

Poleg naročnika kot sozavarovane osebe v tem delu nastopajo tudi:
INTEGRAL BREBUS BREŽICE D.O.O.

Skupna določila, povezana z zavarovanimi oziroma sozavarovanimi osebami
Ne glede na ostala določila se iz vidika uveljavljanja pravic iz tega javnega naročila (so)zavarovane osebe
obravnava kot samostojne in ločene subjekte in kot da bi imele vsaka svojo ločeno zavarovalno polico.
Dejanja katerekoli (so)zavarovane osebe, ki bi lahko imela vpliv na izgubo pravic iz zavarovalne pogodbe (kot na
primer zaradi goljufije, napačnega predstavljanja, nerazkritja, kršitev pogodbenih določil in podobno), ne vplivajo
na pravice ostalih (so)zavarovanih oseb.
Vsebina te klavzule pa v nobenem primeru ne povišuje oziroma spreminja dogovorjenih limitov (po posameznem
zavarovalnem primeru in / ali v letnem agregatu) iz tega zavarovalnega programa, ki, če ni drugače dogovorjeno,
veljajo za vse (so)zavarovane osebe skupaj.
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ZAVAROVANJE MOTORNIH VOZIL
Zavarujejo se vsa vozila, ki so v lasti, uporabi ali najemu naročnika javnega razpisa in drugih zavarovanih ali
sozavarovanih oseb po tem javnem razpisu. Lastništvo ter obseg kritja za posamezno zavarovano vozilo je
razviden iz Priloge B.

1. Obseg kritja
1.1 ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVOROSTI
1.

2.

3.
4.
5.

Zavarovanje krije škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na podlagi
civilnega prava, če je pri uporabi in posesti vozila prišlo do smrti, telesne poškodbe ali prizadetega
zdravja neke osebe, uničenja ali poškodovanja stvari .
Poleg lastnika vozila so zavarovane vse osebe, ki imajo po volji lastnika opravek z vozilom (uporabnik,
voznik, sprevodnik, spremljevalec ipd.), kot tudi osebe, ki se prevažajo z vozilom po volji njegovega
lastnika oziroma uporabnika.
Zavarovanje krije tudi škodo, ki jo povzroči prikolica, dokler je speta z motornim vozilom in tudi
potem, ko ločena od vlečnega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim.
Ponudbena cena mora zajemati vsa ostala doplačila, popuste in davek.
Vrednost zelenih kart se vključi v ceno zavarovanja.
zavarovalna vsota:

zavarovana vozila:

avtobusi – skupina 1
zakonsko predpisane zavarovalne vsote
avtobusi – skupina 2
podvojene zakonsko predpisane zavarovalne vsote
avtobusi – skupina 3
potrojene zakonsko predpisane zavarovalne vsote
tovorna vozila
zakonsko predpisane zavarovalne vsote
delovna vozila
zakonsko predpisane zavarovalne vsote
priključna vozila
zakonsko predpisane zavarovalne vsote
osebna vozila – skupina 1 zakonsko predpisane zavarovalne vsote
osebna vozila – skupina 2 podvojene zakonsko predpisane zavarovalne vsote
Višina zavarovalnih vsot je za posamezno vozilo razvidna v Prilogi B.
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti se sklene za vsa vozila.
Kakšna je zavarovalna vsota za posamezno vozilo, je razvidno iz Priloge B
Karakteristike vozil so razvidne iz Priloge B.

1.2 ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI TELESNIH POŠKODB (AO+)
1. Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z zavarovanim motornim
vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje, utrpi voznik motornega vozila. V primeru smrti voznika
zaradi nezgode zavarovalnica škodo zaradi smrti izplača njegovim svojcem.
zavarovalna vsota:
zavarovana vozila:

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb se sklene z
zavarovalno vsoto 100.000 EUR.
Zavarovanje AO+ se sklene za vsa vozila razen priključnih vozil.
Karakteristike vozil so razvidne iz Priloge B.

1.3 ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKEGA KASKA
1. Polno zavarovanje avtomobilskega kaska mora kriti škodo zaradi uničenja ali poškodovanja
zavarovanih vozil, ki nastane kot posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov,
in sicer najmanj za nevarnosti:
a) prometne nesreče, kot je na primer prevrnitev, trčenje, udarec, zdrse, strmoglavljenje in
podobno;
b) padca ali udarca kakega predmeta, tudi padca snega in ledenih sveč ali ledenih tvorb s strehe;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

neposreden dotik zavarovanega vozila z divjadjo ali domačo živaljo;
požara;
strele;
eksplozije, razen jedrske eksplozije;
viharja;
toče;
snežnega in / ali zemeljskega plazu;
potresa;
padca zračnega vozila;
manifestacije in demonstracije ter vandalizma;
nasilnih ali objestnih dejanj tretjih oseb;
poplave, hudourniških ali visokih voda;
kraje.

2. Delni avtomobilski kasko krije poškodovanje, uničenje ali izginitev zavarovanih vozil zaradi ene izmed
nevarnosti, in sicer najmanj v obsegu opredeljenem pri posamezni kombinaciji:
1: požar, eksplozija potres, toča, strela, poplava, zemeljski in / ali zsnežni plaz,
hudourniške in visoke vode, vihar
KOMBINACIJA

KOMBINACIJA 2:

divjad in domače živali
Zavarovanje krije škodo na vozilu, ki nastane z neposrednim dotikom divjadi ali
domače živali.

KOMBINACIJA 3:

steklo, svetlobna telesa in ogledala
Zavarovanje krije škodo zaradi razbitja ali poškodovanja vgrajenega stekla na
zavarovanem vozilu ter škodo zaradi razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno
vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal.

KOMBINACIJA 4:

parkirišče
Zavarovanje krije prometno nesrečo na parkirišču, povzročena z neposrednim dotikom
neznanega motornega vozila, ali škodo zaradi padca snega, ledenih sveč ali ledenih
tvorb na parkirano in ustavljeno zavarovano vozilo.

KOMBINACIJA 5:

kraja
Zavarovanje krije škodo zaradi izginitve zavarovanega vozila ali pritrjenih delov vozila,
ki je posledica tatvine, vlomske ali roparske tatvine, ropa ter drugega protipravnega
odvzema vozila. Najmanj pri zavarovanju osebnih vozil mora zavarovanje vključevati
tudi najem nadomestnega vozila.

zavarovalna vsota:
odbitna franšiza:
polni kasko

kombinacija
1 (ne glede
nato, ali kot
samostojna
kombinacija
ali v sklopu
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Zavarovalne vsote / vrednosti vozil so razvidne
iz Priloge B.
avtobusi
tovorna
vozila
osebna
vozila

5.000 EUR po vozilu
5.000 EUR po vozilu
1% od nove vrednosti
vozila

avtobusi
tovorna
vozila
delovna
vozila
priključna
vozila

5.000 EUR po vozilu
15.000 EUR po dogodku,
če je udeleženih tri ali več
vozil (skupni limit za
avtobuse in tovorna vozila)
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popolnega
kaska)
ostale
kombinacije
zavarovana vozila:

osebna
/
vozila
osebna
/
vozila
Polno zavarovanje avtomobilskega kasko
zavarovanja se, če ni drugače
dogovorjeno, sklene za vozila do 6 let
starosti. Zavarovana vozila na dan objave
javnega naročila so razvidna iz priloge B.
Izbrana kritja za posamezno vozilo na dan
objave javnega naročila so razvidne iz Priloge B.
Karakteristike vozil so razvidne iz Priloge B.

1.4 ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ASISTENCE
1. Zavarovanje avtomobilske asistence krije:
organizacijo pomoči doma in na cesti (vleka in prevoz vozila), pomoč pri težavah s ključi,
odprava posledic napačnega točenja goriva;
organizacija prevoza zavarovancev, nadomestno vozilo ipd.
obseg kritja:
zavarovana vozila:

Zavarovanje avtomobilske asistence se sklene v obsegu
najobsežnejšega paketa zavarovalnice.
Vozila, ki se zavarujejo, so razvidna iz Priloge B.

1.5 ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE
1. Zavarovanje pravne zaščite krije:
- stroške v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških zaradi prometne nesreče, ki je nastala z
uporabo zavarovanega motornega vozila,
- stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvira iz uporabe
zavarovanega motornega vozila,
stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s
prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega motornega vozila, ki je nastala zaradi telesne
poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovane osebe ter zaradi uničenja, poškodovanja ali
izginitve zavarovančeve stvari.
obseg kritja:
zavarovana vozila:

Zavarovanje pravne zaščite se sklene z zavarovalno vsoto
4.000 EUR.
Vozila, ki se zavarujejo, so razvidna iz Priloge B.

2. Ostala določila
2.1 Škoda v primeru vožnje pod vplivom opojnih substanc
Zavarovanec je upravičen do izplačila zavarovalnine tudi v primeru, ko je škoda posledica ravnanja zaradi
vožnje pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Zavarovalnica pa v nadaljevanju lahko regresira
škodo od povzročitelja nesreče.
2.2 Sprememba kvalifikacije vozil
Zavarovanec ima med trajanjem zavarovanja pravico do sprememb kvalifikacije vozila, ne glede na
homologacijsko potrdilo. Ob morebitnem škodnem dogodku ponudnik škodo obračuna v celoti. Morebitno
razliko v premiji zaradi kvalifikacije vozila ima ponudnik pravico poračunati.
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2.3 Sprememba kombinacije kritij
Seznam vozil, vrsta zavarovanj in kritja so navedeni v Prilogi B. Naročnik si pridržuje pravico do drugačne
kombinacije kritij po vozilih, kot je navedeno v seznamu.
Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da v primeru, ko med trajanjem izvajanja javnega naročila (tj.
trajanjem pogodbe) zavarovanja določenih tveganj ne potrebuje več, ta kritja ali zavarovalne (pod)vrste
izključi iz zavarovalnega kritja.
2.4 Mirovanje vozil v času izrednih razmer
V primeru razglašene epidemije, pandemije ali druge s strani državnih organov razglašene naravne katastrofe,
ki vodi v zmanjšanje obsega poslovanja z odredbo o ustavitvi javnega prometa, ima zavarovanec pravico, da
znotraj obračunskega obdobja zavarovana vozila prijavi zavarovalnici kot vozila v mirovanju v času izrednih
razmer.
Za vozila, prijavljena v mirovanje v času izrednih razmer, veljajo naslednja določila:
•

•
•

kritji po zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanju vsakokratnega voznika (AO+)
ostajata v veljavi, pri čemer zavarovalnica prizna za čas mirovanja popust v višini 70 % na
dogovorjeno premijo za posamezno vozilo v mirovanju,
kritje po zavarovanju avtomobilskega kaska, razen kombinacije B, se za čas mirovanja prekine v celoti
in se posledično dogovorjena premija za to obdobje ne obračuna (tj. prizna se 100 % popust),
kritje po zavarovanju avtomobilskega kaska po kombinaciji B ostaja v veljavi tudi v času mirovanja in
zato tudi za to obdobje zavarovalnica obračuna premijo, kot je bilo za posamezno vozilo dogovorjeno
(tj. popust je 0 %).

Premija se za vozila, prijavljena v mirovanje v času izrednih razmerah, obračuna po »pro-rata« sistemu In se
obračuna za čas veljavnosti posamezne odredbe.
Zavarovanec se obvezuje, da z vozili, ki so zavarovalnici prijavljena kot vozila v mirovanju, v času izrednih
razmer ne bo opravljal komercialnih prevozov. Lahko pa zavarovanec opravlja premike po svojih
manipulativnih področjih ter, če je nujno, med svojimi lokacijami, prav tako lahko opravlja tudi druge nujne,
a nekomercialne premike (kot na primer premike zaradi vzdrževalnih potreb, tehničnih pregledov ipd.).
2.5 Mirovanje vozil zaradi zmanjšanega obsega poslovanja
Zavarovanec ima pravico, da znotraj obračunskega obdobja zavarovana vozila prijavi zavarovalnici kot vozila
v mirovanju zaradi zmanjšanja obsega poslovanja, pri čemer takšno mirovanje ne more biti krajše kot 30 dni.
Obdobje mirovanja se prične ob 24 uri dneva, ko zavarovanec zavarovalnici posreduje popoln seznam vozil,
ki jih daje v mirovanje.Za vozila v času mirovanja veljajo naslednja določila:
•

•

•

kritji po zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) ostajata v veljavi, pri čemer zavarovalnica
prizna za čas mirovanja popust v višini 70 % na dogovorjeno premijo za posamezno vozilo v
mirovanju,
kritje po zavarovanju avtomobilskega kaska (razen kombinacije B) in zavarovanju vsakokratnega
voznika (AO+) se za čas mirovanja prekine v celoti in se posledično dogovorjena premija za to
obdobje ne obračuna (tj. prizna se 100 % popust),
kritje po zavarovanju avtomobilskega kaska po kombinaciji B ostaja v veljavi tudi v času mirovanja in
zato tudi za to obdobje zavarovalnica obračuna premijo, kot je bilo za posamezno vozilo dogovorjeno
(tj. popust je 0 %).

Premija se za vozila, prijavljena v mirovanje zaradi zmanjšanja poslovanja, obračuna po »pro-rata« sistemu.
Zavarovanec se obvezuje konec mirovanja za vozila zavarovalnici javiti najmanj en dan, preden namerava
vozila ponovno uporabljati.
Zavarovanec se obvezuje, da z vozili, ki so zavarovalnici prijavljena kot vozila v mirovanju, v času izrednih
razmer ne bo opravljal komercialnih prevozov. Lahko pa zavarovanec opravlja premike po svojih
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manipulativnih področjih ter, če je nujno, med svojimi lokacijami, prav tako lahko opravlja tudi druge nujne,
a nekomercialne premike (kot na primer premike zaradi vzdrževalnih potreb, tehničnih pregledov ipd.).
2.6 Zavarovanje vozil na novo vrednost
Zavarovana vozila, ki so na dan škode stara manj kot 12 mesecev (šteto od datuma prve registracije) se
zavarujejo na novo vrednost in sicer v skladu z naslednjo klavzulo:
V primeru ugotovljene popolne škode zavarovalnica izplača zavarovalnino v višini dejanske nabavne
vrednosti novega vozila na dan ugotavljanja škode (upoštevajoč popuste in druge ugodnosti pri tem
nakupu), zmanjšane za tržno vrednost rešenih ostankov, brez odbijanja amortizacije.
Zavarovanec mora zavarovalnino, ki jo prejme od zavarovalnice, uporabiti za nakup novega vozila istega
oziroma podobnega ranga. V kolikor zavarovanec zavarovalnine ne uporabi za nakup novega vozila, se
zavarovalnina obračuna po standardnem postopku, torej z upoštevanjem izgubljene vrednosti zaradi
amortizacije.
Klavzula ne velja za vozila, ki so v operativnem najemu.
2.7 Upoštevanje škodnega dogajanja
Škodno dogajanje se po posameznem vozilu v času trajanja javnega naročila ne opazuje. Dogovorjene premije
so fiksne za celotno obdobje javnega naročila.
Zavarovalnica naročniku prizna bonus na sklenjena kasko zavarovanja (tako popolni kasko kot tudi vse delne
kombinacije) v skladu z »Non-Claim« bonusno lestvico, kot je razvidno v spodnji tabeli.
Dosežen škodni rezultat
do vključno 20 %
nad 20 % do vključno 35 %
nad 35 % do vključno 50 %
nad 50 % do vključno 60 %

Priznani bonus
24 %
18 %
12 %
6%

Dosežen škodni rezultat se izračunava za vsako zavarovalno leto posebej na naslednji način:
š𝑘𝑜𝑑𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 =

š𝑘𝑜𝑑𝑒
× 100
𝑧𝑎𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑗𝑎

pri čemer:
- se kot škode štejejo vse škode, nastale v opazovanem obdobju (in sicer tako tiste, ki so bile izplačane, kot
tiste, ki so še v rezervi)
- se kot zavarovalna premija šteje obračunana premija v opazovanem obdobju brez davka od prometa
zavarovalnih poslov.
Škodni rezultata se izračuna 2 meseca po končanem posameznem zavarovalnem letu, pri čemer mora
zavarovanec / naročnik priložiti izjavo, da mu niso znane okoliščine, ki se nanašajo na opazovano obdobje in bi
lahko privedle do uveljavljanja novih zavarovalnih primerov ali povišanj zahtevkov iz obstoječih zavarovalnih
primerov.
2.8 Vstop novih vozil v zavarovanje
Med letom nabavljena vozila ter pripadajoča oprema se avtomatično vključijo v zavarovanje, in sicer pod
enakimi pogoji, kot veljajo za ostala vozila.
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NEZGODNO ZAVAROVANJE POTNIKOV V JAVNEM PROMETU
Zavaruje se nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu (domačem in mednarodnem) z naslednjimi
zavarovalnimi vsotami:

smrt in nezgoda
invalidnost zaradi nezgode
stroški zdravljenja

zavarovalna vsota
skupina vozil 1 skupina vozil 2
4.750 EUR
14.250 EUR
9.500 EUR
28.500 EUR
2.380 EUR
7.140 EUR

Vozila oziroma delež prometa, za katera se sklene nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu in v katero
skupino sodijo, so razvidna iz Priloge B.
Za nezgodo velja vsak nenaden, nepredvidljiv od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in
hipoma ter ima za posledico smrt ali invalidnost zavarovane osebe.
Planiran letni promet znaša: 28.000.000 EUR
Zavarovalna premija se obračunava mesečno na podlagi s strani naročnika posredovanih podatkov o realizaciji.

Javno naročilo po odprtem postopku za storitev
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
naročnika NOMAGO d.o.o.. za obdobje 1. 6. 2021 – 31. 12. 2022
PRILOGA A – TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (vsebinski del)
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OSTALA POJASNILA,
POMEMBNA ZA OCENO TVEGANJA IN NAČIN IZVAJANJA POGODB

1. ŠKODNO DOGAJANJE
Škodni rezultat je v dodatku 1 k tehnični dokumentaciji.

2. SPREMEMBE KRITIJ GLEDE NA PRETEKLO POGODBENO OBDOBJE S POJASNILI
V smislu lažje interpretacije škodnega dogajanja, podajamo še bistvene spremembe glede na predhodno obdobje
s pojasnili.
-

-

Zavarovanje je bilo v prejšnjem zavarovalnem obdobju za avtobuse sklenjeno z nižjimi odbitnimi
franšizami pri zavarovanju avtomobilskega kaska ter z dodatnim zavarovanjem delnih kombinacij
avtomobilskega kaska. Odbitna franšiza za nevarnost požara in eksplozije je bila 25.000 EUR.
Zavarovanje vozil, starih do 1 leta, na novo vrednost ni bilo dogovorjeno.

3. OSTALA POJASNILA
Podatki o zavarovanih podjetjih se nahajajo na spletni strani naročnika (zavarovanih in sozavarovanih oseb).

4. DODATNE DOLOČBE
V primeru razhajanja med priloženimi splošnimi pogoji, posebnimi pogoji in klavzulami ponudnika in zgoraj
navedenih opisov posameznih nevarnosti, predmetov zavarovanja ipd., veljajo določila te dokumentacije.

5. ZAVAROVALNI POSREDNIK
Pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sta sodelovala zavarovalna posrednika LIBRA PREMIA,
zavarovalno posredniška družba, d.o.o., Podkraj pri Velenju 35G, 3320 Velenje in Priori zavarovanje d.o.o.,
Cafova ulica 8, 2000 Maribor.
Stroške zavarovalnega posrednika nosi izbrani ponudnik v okviru administrativne premije.
Višina provizije znaša:
- 7% za vsa zavarovanja, ki se deli po ključu Libra Premia: 70%, Priori zavarovanje: 30% od vsakokratne
izračunane provizije.
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