RAZPISNA DOKUMENTACIJA
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA AC 35/60
ŠT. 1/2016

Objava na Portalu javnih naročil RS in v Uradnem listu Evropske unije
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SESTAVINE IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
V skladu z . členom ZJN-3 (Ur.l.RS, št.92/15; odslej: ZJN-3).
Vsebina razpisne dokumentacije
1.
2.
3.
4.
5.

Povabilo k oddaji ponudbe - Priloga A
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe - Priloga B
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način uporabe meril - Priloga C
Izjava o tehnični ustreznosti vozila -Priloga D
Obrazec ponudbe - Priloga E in
Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila - Priloga E1
6. Obrazci in izjave za ugotavljanje sposobnosti z navodili ponudnikom - Priloge F :
• Obrazec s podatki o ponudniku – Priloga F1
• Izjava ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije - Priloga F2
• Podatki o podizvajalcu in udeležba podizvajalca - Priloga F3
• Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem, ki bodo s ponudnikom
sodelovali pri izvedbi naročila- Priloga F3/1
• Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje pri izvedbi naročila – Priloga F3/2
• Potrdilo o referenčnem delu ponudnika, partnerja, podizvajalca - Priloga F4
• Izjava o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev - Priloga F5
• Tehnične in kadrovske zmogljivosti - Priloga F6
• Referenčna lista ponudnika - Priloga F7
• Izjava za pridobitev podatkov – pravne osebe - Priloga F8
• Izjava za pridobitev osebnih podatkov – Priloga F9
• Obrazec prijave – Priloga F10
• Izjava o skupni ponudbi – Priloga F11
• Podatki o partnerju – priloga F12
• Izjava o lastniških razmerjih – priloga F13
7. Vzorec pogodbe - Priloga G
Druge priloge, ki so potrebne pri izdelavi ponudbe
8. Inštrumenti finančnega zavarovanja - Priloge H:
• Vzorec pooblastilo za bianco menico - Priloga H 1
• Vzorec pooblastila menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - Priloga H 2
• Vzorec pooblastila menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi - Priloga H 3
9. Sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije - Priloga I
Ponudbo je potrebno predložiti, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji brez kakršnihkoli odstopanj.
Razpisno dokumentacijo s strani ponudnikov ni dopustno kakorkoli spreminjati.
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Priloga A

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik – mesto, oddaja javno naročilo na podlagi 40. člena ZJN-3 po
odprtem postopku in poziva potencialne ponudnike, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo pod št.: 1/2016,
Dobava gasilskega vozila AC 35/60, objavljeno na Portalu javnih naročil RS in Uradnem listu Evropske
unije, da do dne 21.10.2016 do 12.00 ure, predložijo ponudbo na javni razpis za nakup blaga, po odprtem
postopku, v prostorih društva Hrastnik – mesto, na naslovu Cesta 1, maja 55, Hrastnik.
Vrsta razpisanega javnega naročila: dobava blaga
Naročilo ni razdeljeno na sklope.
Opis investicije: Dobava gasilskega vozila AC 35/60.
Predmet javnega naročila je nadgradnja na vozilu-podvozju, za katerega so v tem razpisu že navedene
tehnične karakteristike in zahteve v gasilsko vozilo AC 35/60.
Nadgradnja podvozja mora biti izvedena po standardih (EN 1846 1.,2.,3. , DIN 14530-21, E-DIN 14502) in
skladno s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije ter dodatnimi zahtevami naročnika in drugo veljavno
zakonodajo, pravilniki in drugimi podzakonskimi predpisi na področju javnega naročila.
Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila, se bo izvedla v 2. fazah, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj
za vsako zaključeno fazo opravila primopredajo.
Predvideni sta sledeči fazi:
1, faza: Dobava šasije vozila pripravljene za montažo gasilske nadgradnje, po dobavi se opravi obračun in
primopredaja blaga.
2. faza: Nadgradnja gasilskega vozila se izvede najkasneje do 25.4.2017, pri čemer navedeni rok vključuje
izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.
Razpisana dela se financirajo iz proračunske postavke:
p.p. 4007007
konto:4310
NRP: OB034-15-0026
In sredstva s strani razpisa za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme.
Izbrani ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z
njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora zgoraj navedene podatke iz tega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od
prejema poziva.
Navedba velja tudi za podizvajalce.
Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja
na podlagi določbe 35. Člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35.
člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko
pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.
Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije
v nobenem primeru, ne glede na izid oddaje javnega naročila.
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Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Hrastnik mesto, Cesta 1. Maja 55, Hrastnik, dne 21.10.2016 ob
12.30 uri.

Predsednik
Andrej FERK
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Priloga B
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE:
1. Zakoni in predpisi
Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:
 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS št. 91/2015),
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS št. 43/11, 60/11,
63/13in 90/14 – ZDU-1),
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS št. 96/15),
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13- popr. , 101/13 in 55/15- ZFisP)
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),
 Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3) (Ur.l. RS, št. 73/07, s spremembami),
 Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 126/07, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-l-54/06-32
(48/2009 popr.), 8/2010 in 82/2013),
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 69/2011),
 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS št. 27/2016),
 Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje javnih naročil in predmet javnega
naročila.
Javno naročilo blaga se oddaja z javnim razpisom po odprtem postopku.
2. Jezik in valuta, v katerih mora ponudnik izdelati ponudbo
Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo v slovenskem jeziku in
vrednotiti ponudbo v evrih (EUR). Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po roku za predložitev ponudb.
V primeru krajšega roka veljavnosti se ponudba izloči.
3. Dopustnost ponudbe
Dopustna ponudba bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,ki je prispela pravočasno, pri njej
ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne
presega naročnikovih zagotovljenih sredstev.
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne
oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži
manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem
da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave z načeloma enake obravnave in
transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali
dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudb, je mogoče objektivno preveriti.
Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izločil.
Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kakorkoli spreminjati, morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev
mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom.
Zaželeno je, da so dokumenti in listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, razvrščeni po zahtevanem
vrstnem redu, morajo pa biti povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče odvzemati oz. dodajati, kot
je to zahtevano v Prilogi I.
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4. Način, kako sme ponudnik zahtevati pojasnilo razpisne dokumentacije
Potencialni ponudnik, ki potrebuje v zvezi s pripravo ponudbe kakršnokoli dodatno obvestilo ali pojasnilo k
razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na predmet razpisanih del, naj prošnjo pisno sporoči preko Portala javnih
naročil.
Naročnik bo odgovor objavil na Portalu javnih naročil: Kontaktni osebi s strani naročnika sta Slavko Draksler in
Rok Jenko, tel.št. 03 56 46 600.
Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala JN. Prav
tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje
naročnik preko portala JN. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj
informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno ali s strani potencialnega
ponudnika dano pobudo, če sam ugotovi, da je le-ta nepopolna. Tovrstni popravek bo izdal v obliki dopolnila k
razpisni dokumentaciji, ki postane sestavni del razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu JN. V primeru
spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru da bi bila
dokumentacija v zvezi z oddajo JN bistveno spremenjena.
V kolikor pa bo naročnik ugotovil, da so pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji preobširne in onemogočajo
pripravo kakovostnih in medsebojno primerljivih ponudb, bo razpis razveljavil. Razpisna dokumentacija je na
voljo prek spletne strani občine Hrastnik: http://www.hrastnik.si/
5. Skrajni rok, do katerega ponudniki še lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila do vključno osem dni pred rokom za oddajo ponudb, in sicer do
13.10.2016 do 12.00 ure.
6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe ter odpiranje ponudb
Ponudba mora biti oddana v zapečateni ovojnici. Ovojnica mora biti zaprta tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Opremljena in označena z vidnimi oznakami:
NE ODPIRAJ! » Dobava gasilskega vozila AC 35/60«
•
ime in naslov pošiljatelja.
Ponudnik mora na kuverto prilepiti izpolnjeno prilogo F10.
Ovojnica ponudbe, ki ne bo opremljena in označena na način, kot je to zahtevano, bo štela za nedopustno in bo
izločena iz nadaljnjega postopka ter bo neodprta vrnjena ponudniku.
Način prispetja ponudbe ni predpisan. Mesto in čas oddaje ponudbe sta določena v Objavi javnega razpisa in v
Povabilu k oddaji ponudbe - Priloga A.

Odpiranje ponudb
Strokovna komisija izvajalca javnega naročila bo opravila javno odpiranje ponudb ne glede na to, ali so
predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila, lahko podajo
morebitne pripombe, ki se nanašajo na postopek odpiranja. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov,
ki so po zakonu ali aktu odgovorne osebe oz. samostojnega ponudnika pooblaščene osebe za zastopanje.
Strokovna komisija bo na javnem odpiranju preverila pravilnost ovojnice, ali je pravilno ponudba zapečatena ter
prebrala ponudbeno ceno.
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Po končanem odpiranju ponudb izvod kopije zapisnika prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov takoj po
odpiranju, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga izvajalec javnega naročila pošlje z
vročilnico najkasneje v petih (5) dneh.
Javno se vpišejo v zapisnik podatki o ponudbeni ceni ter morebitni popusti, ne objavijo in ne vpišejo pa se
podatki, ki razkrivajo ponudnikove poslovne skrivnosti oziroma so označeni z oznako “zaupno”.
7. Pogajanja in izločitve
Naročnik lahko, če v postopku oddaje naročila po odprtem postopku le ponudbe, ki niso skladne z
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik
ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe,
katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku
s pogajanji.
Naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek
vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so
v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili
ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.
Naročnik lahko, če v postopku oddaje javnega naročila v postopku oddaje naročila po odprtem postopku ne
dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne
spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva, odda javno naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za
javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so
določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ko bo naročnik posredoval ponudnikom
odločitev o oddaji naročila, bo isti dan objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Že predložene
ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem.
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo
naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil
ponudnike.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po
predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s
katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe 90. člena ZJN-3. Kadar
naročnik v sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od
dneva vročitve nove odločitve.
Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z
izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža
pogodbena vrednost.

8. Način ocenjevanja ponudb in pogoji, ki se nanašajo na ugotavljanje in ocenjevanje sposobnosti
ponudnikov
Naročnik bo oddal JN potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb ugotovila, da so
izpolnjeni naslednji pogoji:
a) Ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in
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b) Ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. Člena ZJN-3 in
izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila skladno z dokumentacijo v zvezi z
oddajo javnega naročila.
Naročnik se lahko, ne glede na to ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila v skladu s šestim odstavkom 75. Člena ZJN-3, odloči da ne odda JN ponudniku, ki predloži
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta
ponudnik kršil obveznosti okoljskega , delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni
preteklo tri leta.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v
ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije
ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in
transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali
pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo moral preveriti sam. Predložitev manjkajočega
dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na
takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je
mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko
predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen
kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru
meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede
na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne
smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi
nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju
ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi
ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji
odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz
ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni
revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska
komisija) podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega
odstavka 112. člena ZJN-3.
Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju v skladu s prejšnjim členom obvestil
vsakega kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma, oddajo
javnega naročila ali vključitvijo v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem.
Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil.
Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
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Naročnik bo izločil iz postopka ponudbe v skladu z določili ZJN-3 ter v skladu z določili iz razpisne
dokumentacije . Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki
posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne
dokumentacije.
Da bo ponudba dopustna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge:
(1) da ponudbena dokumentacija izpolnjuje vse zahteve glede predloženih obveznih sestavin iz Priloge I,
(2) da ponudnik izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti:
2.1

Osnovna sposobnost ponudnika
Ponudnik (glavni izvajalec, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec v
točkah 2.1.1 do 2.1.4, bo izločen v postopkih ocenjevanja ponudbe v naslednjih primerih:

2.1.1

Da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz
prvega odstavka 75. Člena ZJN-3.

dokazilo:
-

-

2.1.2

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD/ali
Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni,
pa enakovreden dokument ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v
RS, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež
gospodarski subjekt , in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi
za izključitev.

Da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se da, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje
ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

dokazilo:
-

-

2.1.3

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD/ ali
Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v RS, drugi državi članici ali tretji
državi.

Da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami.
dokazilo:
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-

-

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z
negativnimi referencami.

Da je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države bila
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

2.1.4

dokazilo:
-

-

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD /ali
Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni,
pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v
RS, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež
gospodarski subjekt , in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi
za izključitev.

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže gospodarskemu subjektu kršitev izpolnjevanja
veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v
pravu evropske unije, predpisih, ki veljajo v RS, kolektivnih pogodbah ali predpisih
mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in
okoljskih .

2.1.5

dokazilo:
-

-

2.1.6

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD/ ali
Potrdilo, ki ga izda pristojni inšpektorat RS.

Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali
poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal
položaj z enakimi pravnimi posledicami.

dokazilo:
-

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD
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2.1.7

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo
kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

dokazilo:
-

2.1.8

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD

Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi
subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ,
pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da
bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.

dokazilo:
-

2.1.9

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila –
ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani
http://www.narocanje.si/ESPD

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali
prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno
odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene
druge primerljive sankcije.

dokazilo:
-

2.1.10

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD

Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij,
zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanje pogojev za
sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v
skladu z 79. Členom tega zakona.

dokazilo:
-

2.1.11

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD

Če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila
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dokazilo:
-

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila –
ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani
http://www.narocanje.si/ESPD

2.2

Sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti

2.2.1

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila –
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet JN oz. da ima veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

dokazilo:
-

Enotni Evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.narocanje.si/ESPD

Pri skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoj vsakdo izmed partnerjev.

2.3

Ekonomsko-finančna sposobnost

2.3.1

Ponudnik je imel v letih 2013, 2014 in 2015, povprečni letni prihodek vsaj
500.000,00 €.
(če ponudnik posluje manj kot tri leta, pa v obdobju poslovanja.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, skladna s prilogo št. F5.
Izvajalec javnega naročila si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (bilance stanja ali
izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo) za navedena tri leta, iz
katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja (bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov).

2.3.2

Ponudnik), v preteklih zadnjih šestih mesecih pred rokom objave javnega naročila, ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za
nastalo škodo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti,
odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave,
sodnih sklepov o izvržbi ali iz naslova izvršnice.
dokazilo: dokazilo:
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, skladna
s prilogo št. F5.
.
Izvajalec javnega naročila si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva potrdila bank, iz katerih je razvidno izpolnjevanj
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pogoja.
2.3.3

Ponudnik (glavni izvajalec in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe), ima
na dan objave javnega naročila, bonitetno oceno (po pravilih Basel II),
najmanj SB5.
dokazilo: Ponudnik mora poleg Izjave o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, skladne
s prilogo št. F5, priložiti obrazec S. BON – 1/P ali S.BON-1/SP, izdanega s strani AJPES – a.

Pri skupni ponudbi ali ponudbi s podizvajalci lahko ponudnik priloži skupaj podatke s partnerji ali s
podizvajalci glede zagotavljanja ekonomsko finančnih sposobnosti.
Izvajalec javnega naročila si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva dokazila za izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.

2.4

Tehnične in kadrovske zmogljivosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik

2.4.1

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo v roku, ki ga je določil naročnik
za dobavo novega gasilskega vozila.

2.4.2

Ponudnik mora imeti organiziran servis za ponujeno vozilo (podvozje) in nadgradnjo
na območju RS ali mora zagotavljati servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na
območju RS, še najmanj 10 let od datuma prevzema celotnega vozila s strani
naročnika. Odzivni čas serviserja podvozja ali nadgradnje je 24 ur od poziva
naročnika. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je tri dni za manjše napake, v
primeru večjih napak (okvar), se rok za odpravo dogovori z naročnikom.

2.4.3

Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti šolanje, ki se nanaša na uporabo in
vzdrževanje vozila, na naslovu naročnika za maksimalno 5 oseb. Šolanje se izvede v
roku do 15 dni od datuma končnega prevzema gasilskega vozila s strani, in sicer v
dogovoru z naročnikom in traja en delovni dan.

2.4.4

Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti splošni garancijski rok za nadgradnjo
vozilo najmanj 24 mesecev od dokončnega in uspešnega prevzema vozila s
strani naročnika.

2.4.5

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti celotno javno naročilo (sam ali skupaj
s podizvajalci ali partnerji v skupni ponudbi).
dokazilo: Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo naročila,
skladna s prilogo št. F6.

2.4.6

Ponujeno gasilsko vozilo mora ustrezati tehničnim navedbam v razpisni
dokumentaciji in da bo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik in je predmet
postopka javnega naročanja.
dokazilo: Izjava o tehnični ustreznosti vozila, skladna s prilogo št. D s prilogami.

Pri skupni ponudbi ali ponudbi s podizvajalci lahko ponudnik priloži skupaj podatke s partnerji ali s
podizvajalci glede zagotavljanja tehničnih zmogljivosti.
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Izvajalec javnega naročila si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva dokazila za izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.

2.5. Reference
Ponudnik (glavni izvajalec ali partner ali podizvajalec) je v obdobju zadnjih 3 let pred objavo tega
naročila na portalu JN, naročnikom na območju Slovenije ali EU, uspešno dobavil najmanj tri istovrstna
vozila klasifikacije AC z rezervoarjem v obliki črke T, od tega vsaj dve vozili v vrednosti nad 150.000,00 €
brez DDV.
Kot ustrezna stopnja dobave vozila, se šteje datum zapisnika o predaji vozila končnim uporabnikom.

dokazilo: Potrdilo o referenčnem delu, po vsebini skladno z prilogo F4 (lahko kopija) in
referenčna lista ponudnika, priloga F7.
opomba: Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel
izvedel sam ali z glavnim izvajalcem.
Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je glavni izvajalec tak posel
izvedel sam ali katerikoli izmed podizvajalcev.
Izvajalec javnega naročila si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva original Potrdila o referenčnem delu, če je bila
v ponudbi predložena kopija.

2.6. Druge zahteve naročnika:
2.6.1
2.6.2

Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
dokazilo: Izpolnjevanje pogojev 2.6.1. 2.6.2, dokazuje naročnik, na podlagi svoje evidence
in dokumentacije.

Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki
odražajo aktualno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil,
ponudnik predloži lastno izjavo, overjeno pred pristojnim organom, ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo če tako določa nacionalni zakon.

Potencialni podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci
(v nadaljevanju: podizvajalci). V ponudbi s podizvajalci morajo biti priložene pogodbe med navedenimi
podizvajalci in ponudnikom, v katerih so opredeljena medsebojna razmerja in zadolžitve. V razmerju do
naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na
število podizvajalcev.

14

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene
pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo,
ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (1. Odstavek 96. Člena ZJN-3)
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo blaga s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva ter
- priložiti pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila blaga naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejšnje točke odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnje točke.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja, zahteva neposredno
plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje
naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki
zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo
terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.
Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.
Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od
plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
Enake obveznosti veljavo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v
podizvajalski verigi.
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
- Samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni
ponudniki,
- Vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,
- Vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe JN, v kateri se vključijo v
izvedbo javnega naročila,
- Drugi subjekti v skladu z 81. Členom ZJN- 3, če gospodarski subjekt
uporablja njihovo zmogljivost,
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-

Podizvajalci podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnji podizvajalci
v podizvajalski verigi.

Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti (točke 2.1.1 do 2.1.4) in
opravljanje poklicne dejavnosti (točka 2.2.1) za dela, ki jih prevzema po podizvajalski pogodbi.
Izpolnjevanje ostalih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače,
lahko ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj. Ponudnik predloži v
ponudbi pogodbo o skupnem nastopanju, s katero je določen vodilni partner ter opredeljene odgovornosti
posameznih partnerjev.
V pogodbi mora biti navedeno:
- podatki o izvajalcih,
- način plačila partnerjev,
- pooblastilo s katerim pooblaščajo vodilnega partnerja,
- vrsta ter obseg del za vsakega partnerja posamezno, prikazano tudi procentualno,
- urejenost načina plačil vodilnega partnerja ostalim partnerjem v skupini.
Ne glede na pogodbo o skupnem nastopanju partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V
pogodbi mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga
bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v
skupni ponudbi.
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti (od točke 2.1.1.
do 2.1.11), opravljanja poklicne dejavnosti (točka 2.2.1). Izpolnjevanje ostalih pogojev za priznanje
sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, lahko ugotavlja kumulativno, za ponudnika
in partnerje skupaj.

9. Cena ponudbe, kako mora biti navedena in izražena
Če v razpisni dokumentaciji ni nikjer drugače določeno, velja ponudbena cena za celotno javno naročilo, oz.
za posamezno razpisano delo v skladu s 7. točko teh navodil.
Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške vezane na dobavo vozila, ki je predmet naročila. Pri
izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, z
upoštevanjem, da gre za gasilsko vozilo, kot tudi vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik
mora upoštevati, da bo moralo biti gasilsko vozilo dostavljeno na naslov naročnika, kjer se bo opravil prevzem
.

10. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše
ponudbe
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet javnega naročila, ki
se določi:
1. Najnižja cena vozila z DDV (najvišje možno število točk: 90)
T=Cn/Cx 90
T= št. točk posameznega ponudnika
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Cn= najnižja ponudbena cena
Cx= ponudbena cena posameznega ponudnika
2. Podaljšan garancijski rok za nadgradnjo vozila (najvišje možno število točk: 5)
Minimalna garancijska doba za nadgradnjo vozila mora znašati 24 mesecev.
Ponudnik prejme dodatne točke, če ponudi daljšo garancijsko dobo za nadgradnjo vozila, in sicer prejme
dodatno točko za vsakih dodatnih 6 mesecev garancije. V okviru tega merila lahko ponudnik prejme
največ 5 točk, in sicer dodatnih 30 mesecev garancije.
3. Enovit sistem (upravljavska konzola) (najvišje možno število točk: 5)
Pri merilu upravljavska konzola prejme ponudnik, ki bo ponudil enovit sistem za upravljanje
z vso svetlobno in zvočno signalizacijo, kontrolo in upravljanjem posameznih sistemov vozila in
kontrolo gasilnih sredstev (voda), dodatne točke. Plošča ima naslednje funkcije: vklop/izklop sirene,
vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop izmeničnega prižiganja dolgih luči, vklop/izklop osvetlitve
okolice vozila, vklop/izklop usmerjevalnih luči zadaj, izbira načina delovanja usmerjevalnih luči zadaj,
izbira tonov sirene in upravljanje s pralno-polivalno napravo. Konzola mora v osnovnem meniju
prikazovati naslednje funkcije: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete,
preklopne stopnice ali odprta dvižna vrata pri črpalki, dvignjenega oz. priključenega vodnega monitorja,
prižgane luči za osvetljevanje okolice, prižgane modre luči, spuščena lestev za dostop na streho, nivo
vode v rezervoarju, delovanje pralno – polivalne naprave ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni
prikazi morajo biti nedvoumno razumljivi. Konzola mora omogočati tudi prikaz slike iz vzvratne
kamere. Zagotovljen mora biti ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila, ter avtomatski
vklop ob vzvratni prestavi
Ponudnik mora v obrazec ponudbe navesti ali ponuja upravljavsko konzolo navedeno v prejšnjem
odstavku.
Dokazilo:
Prav tako mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazila (tehnično dokumentacijo fotografije
upravljavske konzole ali adekvatno dokazilo), iz katerega bo nedvoumno izhajalo, da je v preteklem
obdobju že dobavil vozilo z vgrajeno upravljavko konzolo.
11. Dokumenti, ki jih morajo predložiti ponudniki naročniku kot dokazilo o sposobnosti
Ponudnik mora obvezno predložiti v svoji ponudbeni dokumentaciji ustrezne listine, izpolnjene obrazce in
potrjene vzorce, ki so zahtevane v točki 8 teh Navodil ponudnikom in dokazujejo izpolnjevanje pogojev za
priznanje sposobnosti.

Inštrumenti finančnega zavarovanja
•

Zavarovanje za resnost ponudbe
Bianco menica za resnost ponudbe
Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 5.000,00 EUR , z veljavnostjo 90 dni od roka za
predložitev pooblastilo za izpolnitev bianco menice se predloži na (Prilogi H1).

•

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev v višini 5%
pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni po roku za izvedbo del. Predložitev zavarovanja za
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dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost sklenjene pogodbe, ki ga mora ponudnik
izročiti naročniku, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. (Priloga H2)

•

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku s pooblastilom za izpolnitev v višini 5%
pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni po garancijskem roku, ki je naveden v pogodbi.
Predložitev zavarovanja ki ga mora ponudnik izročiti naročniku, najkasneje v 15 dneh po prevzemu del,
sicer primopredaja ni opravljena. (Priloga H3)
Zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne
smejo odstopati od vzorca zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil
naročnik. Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila pogodbe, lahko naročnik zahteva
temu ustrezno spremembo zavarovanja.

12. Zahteve naročnika glede izdajatelja, vrste, oblike, zneska ali drugih elementov in pogojev zavarovanj v
zvezi z naročilom
Vrsta, oblika in znesek finančnih zavarovanj sta razvidna iz prejšnje točke teh Navodil in iz Prilog H razpisne
dokumentacije.
13. Navedba, kako bodo obravnavane variantne ponudbe
Ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
14. Druge obveze, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe
Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Izvajalec javnega naročila teh
stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid postopka oddaje javnega naročila.
15. Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne
Ponudnik mora navesti opcijo ponudbe, katere veljavnost ne sme biti krajša od 90 dni od dneva za predložitev
ponudb. Rok, do katerega mora biti ponudba veljavna, je določen v Prilogi E.
16. Rok, v katerem mora pozvani ponudnik, po prejemu obvestila o oddaji naročila, pristopiti k podpisu
pogodbe
Ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v osmih dneh od pravnomočnosti izbire.
17. Navedba in opis postopkov, ki jih bo izvajalec javnega naročila zahteval potem, ko bo ponudba sprejeta
in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, vključno z morebitnimi odložnimi pogoji do pričetka
veljavnosti pogodbe.
18. V času razpisa, izvajalec javnega naročila in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi
vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
19. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, izvajalec javnega naročila in ponudnik ne
smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
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20. V primeru ustavitve postopka, nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske
komisije.
21. V primeru, če je v Zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
22. Pravica do zahtevka za revizijo
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTPD in 63/2013, v nadaljevanju: ZPVPJN) se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje
javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali
ZPVPJN ne določa drugače.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo,
je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 3.500,00 EUR (velja za blago) na
transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je
zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam,
zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri
naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti
potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
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Priloga C

Dobava gasilskega vozila AC 35/60
MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
IN NAČIN UPORABE MERIL

1./ MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, za predmet javnega naročila, ki se določi:
1. Najnižja cena vozila z DDV (najvišje možno število točk: 90)
T=Cn/Cx 90
T= št. točk posameznega ponudnika
Cn= najnižja ponudbena cena
Cx= ponudbena cena posameznega ponudnika
2. Podaljšan garancijski rok za nadgradnjo vozila (najvišje možno število točk: 5)
Minimalna garancijska doba za nadgradnjo vozila mora znašati 24 mesecev.
Ponudnik prejme dodatne točke, če ponudi daljšo garancijsko dobo za nadgradnjo vozila, in sicer prejme
dodatno točko za vsakih dodatnih 6 mesecev garancije. V okviru tega merila lahko ponudnik prejme
največ 5 točk, in sicer dodatnih 30 mesecev garancije.
3. Enovit sistem (upravljavska konzola) (najvišje možno število točk: 5)
Pri merilu upravljavska konzola prejme ponudnik, ki bo ponudil enovit sistem za upravljanje
z vso svetlobno in zvočno signalizacijo, kontrolo in upravljanjem posameznih sistemov vozila in
kontrolo gasilnih sredstev (voda) dodatne točke. Plošča ima naslednje funkcije: vklop/izklop sirene,
vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop izmeničnega prižiganja dolgih luči, vklop/izklop osvetlitve
okolice vozila, vklop/izklop usmerjevalnih luči zadaj, izbira načina delovanja usmerjevalnih luči zadaj,
izbira tonov sirene in upravljanje s pralno-polivalno napravo. Konzola mora v osnovnem meniju
prikazovati naslednje funkcije: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete,
preklopne stopnice ali odprta dvižna vrata pri črpalki, dvignjenega oz. priključenega vodnega monitorja,
prižgane luči za osvetljevanje okolice, prižgane modre luči, spuščena lestev za dostop na streho, nivo
vode v rezervoarju, delovanje pralno – polivalne naprave ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni
prikazi morajo biti nedvoumno razumljivi. Konzola mora omogočati tudi prikaz slike iz vzvratne
kamere. Zagotovljen mora biti ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila, ter avtomatski
vklop ob vzvratni prestavi
Ponudnik mora v obrazec ponudbe navesti ali ponuja upravljavsko konzolo navedeno v prejšnjem
odstavku.
Dokazilo:
Prav tako mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazila (tehnično dokumentacijo fotografije
upravljavske konzole ali adekvatno dokazilo), iz katerega bo nedvoumno izhajalo, da je v preteklem
obdobju že dobavil vozilo z vgrajeno upravljavko konzolo.

20

Priloga D
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI VOZILA
Izjavljamo:
- da ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji, poleg tega pa v ponudbi prilagamo naslednje dokumente:
I. FOTOGRAFIJE IN OPISI IZ KATERIH JE RAZVIDNO:
Za del A (šasija)
- Proizvajalec , tip, izvedenka šasije,
- ponujena oprema z vsemi relavantnimi podatki s tehničnim opisom
- karakteristike motorja vozila,
Za del B (nadgradnja)
- Proizvajalec
- ponujena oprema z vsemi relavantnimi podatki(navedba proizvajalca in
tipa ponujene opreme ) s tehničnim opisom.
II. PODATKI O LASTNIH MASAH:
Za del A (šasija)
- Šasija s kabino.
Za del B (nadgradnja)
-

Teža nadgradnje.

-

Oba dela skupaj.
Izračun obremenitev po posamezni osi in skupno.

-

Šasija s kabino (tloris in naris z dimenzijami)

-

Gasilska nadgradnja v narisu z leve in desne strani ter tloris iz katerega
so razvidne gabaritne mere in dimenzije nosilne konstrukcije. Priloži se
tudi predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji, ki ga pred
izdelavo potrdi naročnik.

Za celotno vozilo:

III. TEHNIČNE RISBE
Za del A (šasija)
Za del B (nadgradnja)

Za celotno vozilo (vsi deli skupaj)
-

Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina,
višina, medosna razdalja) ter osnovnimi podatki o vozilu.
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Izjavljamo:
- da je ponujeno gasilsko vozilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v RS za vozila v cestnem
prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za tovrstna vozila v RS ter so v
skladu z mednarodnimi predpisi,
- da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste,
- da ponujeno gasilsko vozilo ustreza deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in da bo gasilsko vozilo
vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik in je predmet postopka javnega naročanja,
-da bo dobavljeno tovarniško novo gasilsko vozilo,
- da bomo ob dobavi gasilskega vozila naročniku izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno
in dobavljeno gasilsko vozilo, in sicer:
• drugostopenjsko Homologacija vozila,
• dokument o opravljenem atestu,
• dokument o tehničnem pregledu vozila,
• dokumente potrebne za registracijo vozila,
• navodila za vzdrževanje in obratovanje gasilskega vozila,
• izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi,
• garancijske liste za gasilsko vozilo, nadgradnjo in opremo,
• podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
• zapisnik o pregledu komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji, izdano s strani
GZS,
• ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki ga zahteva naročnik.

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

22

Priloga E
PONUDBA
številka : .................................................................
za:
Dobavo gasilskega vozila AC 35/60
Naziv oz. firma ponudnika :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Izjavljamo, da je ponudbena cena pripravljena na podlagi pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije, glede na tehnične zahteve naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, in sicer:
Faza 1 (dobava šasije pripravljene za montažo gasilske nadgradnje)
...................................…............................................. EUR
Faza 2 (nadgradnja gasilskega vozila, vključno z opremo)
...................................…............................................. EUR
vrednost SKUPAJ brez DDV

….................................…............................................. EUR

popust _______%

…... ...........................…............................................. EUR

vrednost brez s popustom DDV

………. .........................…......................................... EUR

znesek DDV po stopnji ………… % .................................................…………................... EUR
vrednost z vključenim DDV

...................................….............................................. EUR

(z besedo ................................................................................………….............................. EUR)

Od tega:
…………………...… EUR (z DDV)

Vrednost del ponudnika :
Vrednost del podizvajalcev :

……………………………
……………………… EUR (z DDV)
……………………………
……………………… EUR,
kar znaša skupaj ……………………..% vrednosti razpisanih del.

Ponudba velja do dne:_________(minimalno 90 dni od roka odpiranja ponudb)._
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NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
- samostojno- kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci- kot samostojni ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo- kot partner v skupini ponudnikov/izvajalcev
Sodelovanje s podizvajalci:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Št.

Naziv podizvajalca

Naslov podizvajalca

Sodelovanje s partnerji:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji:
Št.

Naziv partnerja

Naslov partnerja

Izjavljamo da:
-sprejemamo 30 dnevni plačilni rok od uradnega prejema računa,
- bomo novo gasilsko vozilo, ki je predmet naše ponudbe, predali z opravljenimi testi, ki so zahtevani
v razpisni dokumentaciji,
- bomo gasilsko vozilo , ki je predmet ponudbe dobavili do 25.4.2017.
- dajemo za nadgradnjo gasilskega vozila , ki ga ponujamo v naši ponudbi, splošni garancijski rok v
trajanju najmanj 24 mesecev oziroma_________________mesecev.
- bomo zagotavljali nadomestne dele za ponujeno gasilsko vozilo najmanj 10 let od dokončnega
uspešnega prevzema gasilskega vozila.
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Podatki za ocenjevanje v okviru merila:
1. Cena vozila z DDV
_________________________________________EUR Z DDV
2. Podaljšan garancijski rok za nadgradnjo vozila
________________________________________mesecev podaljšanje garancijskega roka za
nadgradnjo vozila.
3. Enovit sistem (upravljavska konzola)
Označiti !
DA

NE

Prilagamo naslednje dokazilo: (tehnična dokumentacija, fotografije upravljavke konzole ali
adekvatno dokazilo)
___________________________________________________________________________

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Priloga E1
Dobavo gasilskega vozila AC 35/60
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet nabave je gasilsko vozilo s cisterno (AC 35/60), s kabino 1 + 2, štirikolesnim
pogonom (4 x 4) in z vgrajeno kombinirano črpalko (normalni-visoki tlak).
Vozilo mora imeti take lastnosti, da bo pri kontrolnem organu zanj izdano potrdilo o
skladnosti oziroma bo pridobljeno soglasje k registraciji. Vozilo mora ustrezati standardom
ter tehničnim zahtevam, ki jih za vozilo AC predpisuje tipizacija Gasilske zveze Slovenije, ki
je bila v veljavi na dan tega razpisa.
SPECIFIKACIJE ZA NABAVO PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO AC
SPLOŠNO O VOZILU:
Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije
vozila, ter veljavnim varnostnim predpisom. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem
jeziku, predložena ob prevzemu vozila.
Osnovni podatki:
- MAN TGM 18.340 ali podobno
- EURO 5 motor
- avtomatizirani menjalnik z oznako OFFROAD
- 4x4
- medosna razdalja 3600 mm
- vgrajeni ustrezni odgoni
- dvojna kolesa zadaj
Podvozje:
- dvoosno,
- največja dovoljena masa vozila min. 18000 kg;
- 1. os: nosilnost min. 7100 kg, parabolično vzmetena;
- 2. os: nosilnost min. 11500 kg, parabolično vzmetena;
- stabilizatorji na obeh oseh;
Motorni del:
- moč motorja: min. 250 kW
- navor: min: 1200 Nm
- prostornina motorja: 6800 do 7000 ccm
- emisijski standard: doseganje standarda Euro 5 brez dodanih aditivov
- pojačana motorna zavora, povezana z zavornim pedalom,
- elektronsko reguliran tempomat
- vmesnik za zunanjo izmenjavo podatkov s funkcijo nadgradnje
- predpriprava za oddaljeni zagon in izklop motorja na koncu vozila
- nivo hrupa: max. 82 dB
- omejevalec hitrosti do 90 km/h
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- zajem zraka: pokončno, filter spodaj
- izpuh: do sredine šasije
Menjalnik:
- avtomatizirani menjalnik, minimalno 12 stopenjski, prilagojen terenski vožnji in potrebam
intervencijske vožnje,
- razdelilni menjalnik prilagojen za cestno in terensko vožnjo
- vklopljiv pogon prednje osi
- krožno stikalo za izbiro načina vožnje in logično vklapljanje zapor diferencialov
- zvočni opozorilni signal pri vklopljeni zapori diferenciala na prednji osi
- zapora diferenciala na zadnji osi
Izvodi moči:
Izvod moči za gasilsko črpalko:
- pomožni odgon na menjalniku vozila
- minimalni navor odgona 500 Nm s prestavo i = 1,8 glede na obrate motorja
- trajno delovanje odgona zagotovljeno brez dodatnih hladilnikov
Izvod moči za hidravlično vitlo:
- dodatni odgon na menjalniku vozila za pogon črpalke hidravličnega vitla
Zavorni sistem:
- bobnaste zavore na vseh oseh
- ABS zavorni sistem s terensko logiko delovanja
- ročna zavora delujoča na obe osi
- ogrevan sušilec zraka
Krmiljenje:
- položaj volanskega obroča – levo
- hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu
Šasija:
- posoda za gorivo manjše prostornine (za prevoz od dobavitelja vozila do izdelovalca
nadgradnje)
- jekleni odbijač spredaj z integriranimi lučmi
- naletna zaščita zadaj cevaste oblike
- 2x škopec spredaj
- 2 x škopec zadaj
- sklopka za vleko spredaj
- vlečni priklop zadaj
- 2 x podložna zagozda

Platišča:
- jeklena platišča z 10 luknjami na obeh oseh, vključno z rezervnim kolesom,
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- dimenzije: 8,25-22,5
Pnevmatike:
- 1. os: pnevmatike pogonske M+S (305/70 R 22,5), primerne za cesto in teren,
- 2. os: pnevmatike pogonske M+S (305/70 R 22,5), primerne za cesto in teren,
- rezervno kolo: pnevmatika pogonska M+S (305/70 R 22,5), primerna za cesto in teren,
Barve:
- kabina: rdeča RAL 3000
- maska motorna: original
- jekleni prednji odbijač: siva
- prednji blatniki: siva
- šasija z elementi: črna RAL 9011
- platišča: siva RAL 9006
Kabina:
- kompaktna kratka dnevna kabina s sedeži 1+2,
- Električni paket: daljinsko centralno zaklepanje kabine, klimatska naprava z avtomatsko
regulacijo temperature, električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika, vzvratna
ogledala ogrevana in električno regulirana, CD radio -24 V
- senčnik nad vetrobranskim steklom v obliki, da ne presega zgornje višine kabine vozila
- nosilca ogledal za širino nadgradnje 2400 mm
- ogledala za mrtve kote, ogrevana
-zračno vzmeten sedež za voznika
- dva ločena sedeža za sopotnika z varnostnimi pasovi, srednji sedež preklopen
- preklopni notranji senčnik za voznika in sovoznika
- varen vstop omogočen z ročajem levo in desno na A in B stebričku
- plastična pralna obloga za tla in motorni tunel
- brez elektronskega tahografa
- armaturna plošča v izvedbi, ki omogoča varno in udobno namestitev sopotnikov
- instrumentna plošča z vsemi potrebnimi podatki o delovanju in upravljanju vozila v
slovenskem jeziku
Osvetlitev in električna oprema:
- opozorilno brenčalo za vzvratno vožnjo
- regulator dolžine svetlobnega snopa zasenčenih luči
- stranske markirne lučke
- halogenski dvojni žarometi H7
- meglenke
- predpriprava za naknadno montažo signalnih luči na strehi kabine
- predpriprava za radijsko postajo
- akumulatorji: 2x min. 170 Ah , 12 V
Razno:
- navodila za uporabo v SLO jeziku
- zavitek PP – nemontirano
- varnostni trikotnik – nemontirano
- dvigalka min. kapacitete 10000 kg
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- gasilni aparat 6 kg
- rezervni komplet žarnic
- cev za polnjenje tlaka v pnevmatikah z manometrom
- blatniki provizorični na zadnji osi
Ponudnik mora predložiti prospekte oz. kataloge, iz katerih so razvidne tehnične
karakteristike ponujenega vozila.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa: 10 let.
Garancija podvozja:
- splošna garancija: min. 1 leto
- garancija na pogonske sklope (motor brez stranskih delov, menjalnik, reduktor,
pogonske osi,: min. 2 leti
Garancijski rok začne teči s prvo registracijo oziroma najkasneje 1 leto po prevzemu vozila.
Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo.
V primeru neizpolnjevanja katerekoli točke iz tega poglavja, bo naročnik ponudbo izločil kot
neprimerno.
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SPECIFIKACIJE ZA IZDELAVO NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO AC
Tehnične specifikacije
Ponudnik mora pri podaji ponudbe v polnosti upoštevati vse spodaj podane tehnične zahteve
naročnika. Poleg vseh, v tem poglavju navedenih tehničnih specifikacijah, naročnik na tem
mestu izpostavlja tudi obveznost izbranega izvajalca, da po uspešnem prevzemu nadgrajenega
vozila na lastne stroške in s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogoči in izvede vse
potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da
izvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU.
Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški nastali z dokazovanjem
tehničnih karakteristik so strošek izvajalca. Izvajalec mora v ponudbi opredeliti in specificirati
preizkuse, ki se bodo opravili pri prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje
karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške izvajalca.
Splošno o predmetu javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadgradnja na vozilu-podvozju, za katerega so v tem razpisu že
navedene tehnične karakteristike in zahteve v gasilsko vozilo AC 35/60.
Nadgradnja podvozja mora biti izvedena po standardih (EN 1846 1.,2.,3. , DIN 14530-21, EDIN 14502) in skladno s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije ter dodatnimi zahtevami
naročnika in drugo veljavno zakonodajo, pravilniki in drugimi podzakonskimi predpisi na
področju javnega naročila.
ZAHTEVE NAROČNIKA
Osnovni zahtevi:
- višina celotnega vozila pod polno obremenitvijo ne sme presegati 3070 mm (brez
upoštevanega svetlobnega bloka)
- dolžina celotnega vozila, merjeno od začetka prednjega odbijača do najoddalnejše točke
vozila zadaj ne sme presegati 6600 mm (brez upoštevanja izstopanja hidravlične vitle in
ogledala)
Predelave na šasiji in kabini
- izvajalec mora na dostavljenem podvozju izdelati kardanski prenos za pogon črpalke s
pritrdiščem na previsu
- izdela se novi rezervoar za gorivo, minimalne prostornine 150 lit, ki se umesti na vozilo v
nadgradnji
- namestitev dveh akumulatorjev v nadgradnji
- vgradnja rezervoarja za hidravlično olje za hidravlični vitel in vgradnja povezav med
črpalko, rezervoarjem hladilnikom in hidravličnim vitlom
- hidravlični dvig kabine vozila
- zadnja naletna zaščita okrogle oblike mora biti oblepljena s protizdrsnim materialom

Pomožni okvir
- pomožni okvir za nadgradnjo mora biti izdelan iz jeklenih nosilcev, ki sta med seboj prečno
povezana
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- nanj morajo biti privarjena pritrdišča za gumi nosilce celotne nadgradnje, ki zagotavljajo
torzijsko odpornost na deformacije
- na okvir morajo biti privarjeni nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke
- po varjenju se okvir peska in vroče cinka, ter dodatno zaščiti bitumenskim premazom
Nadgradnja
- nadgradnja mora biti izdelana po standardih (EN 1846 1.,2.,3. , DIN 14530-21, E-DIN
14502) in skladno s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za gasilsko vozilo AC 35/60, ter
dodatnimi zahtevami naročnika.
Tehnične zahteve:
- nadgradnja mora biti izdelana iz aluminijastih profilov, vijačno povezanih v močno in
stabilno konstrukcijo in zaprta z AL lepljeno pločevino, prebarvano z ustrezno barvo
(zunanjost rdeča RAL 3000, notranjost srebrno siva RAL 9006
- višina nadgradnje ne sme presegati osnovne višine kabine vozila na najvišji točki oz. je
lahko nižja (brez upoštevanja svetlobnega bloka)
- pregradne stene, police in predali morajo biti izdelani iz lahke AL eloksirane pločevine.
Stene morajo biti iz gladke AL pločevine,
- vrtljivi steni morata biti izdelani iz AL profilov, nameščenih na ustrezna vodila
- aluminijaste police morajo biti izdelane tako, da omogočajo poljubno nastavitev višine in
možnost kasnejšega dodatnega vstavljanja in premeščanja
- prostore za opremo (boks L1, L2 in D1, D2) zapirajo AL rolete v temno sivi barvi
- rolete morajo biti izdelane iz votlih profilov, ki so med seboj povezani s spoji. Rolete in
vodila morajo zagotavljati zaščito pred prahom in vlago. Zapiranje rolet je izvedeno z
zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga, t.i. Barlock sistem. Vsaka roleta ima
nameščeno ključavnico in enoten ključ. Za lažje zapiranje rolet zaradi višine morajo biti na
notranji strani opremljene s poteznim trakom.
- prostore pod roletami L1 in D1 morajo zapirati preklopne stopnice, katere v zaprtem stanju
podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa varuje zgornji rob, na katerega se nasede
zaprta roleta. Pohodni del stopnic mora biti prekrit z nedrsečo rebrasto eloksirano AL
pločevino
- prostor pod rezervoarjem pred blatnikom in prostor za blatnikom, pod boksom L2 in D2
zapirajo preklopna vrata/stopnica, katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji.
Preklopna vrata/stopnice morajo imeti dodatno blokado pred nenamernim odpiranjem in
opremljene s prijemalom za odpiranje oz. zapiranje. Pohodni del stopnic mora biti prekrit z
nedrsečo rebrasto eloksirano AL pločevino
- zadnji del nadgradnje (prostor za črpalko) se izvede v obliki AL dvižnih vrat, z načinom
odpiranja kot pri roletah in možnostjo zaklepanja – enoten ključ. Vrata mora odprtem stanju
podpirati ustrezno število plinskih amortizerjev

Za zaslonko se izdela nadgradnja v naslednji obliki:
LEVA STRAN:
- pokončna vrata za dostop do prostora med začetkom nadgradnje in boksom L1.
- boks L1 za opremo, zaprt z roleto in pod boksom preklopna vrata/stopnica
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- med preklopno stopnico pod boksom L1 in blatnikom se pod nivojem šasije izdela prostor
za opremo. Prostor se zapira s preklopnimi vrati/stopnico
- boks L2 za opremo, zaprt z roleto
- med blatnikom in pod boksom L2 se pod nivojem šasije izdela prostor za opremo. Prostor se
zapira s preklopnimi vrati/stopnico
DESNA STRAN:
- pokončna vrata za dostop do prostora med začetkom nadgradnje in boksom D1.
- boks D1 za opremo, zaprt z roleto in pod boksom preklopna vrata/stopnica
- med preklopno stopnico pod boksom D1 in blatnikom se pod nivojem šasije izdela prostor
za opremo. Prostor se zapira s preklopnimi vrati/stopnico
- med blatnikom in pod boksom D2 se pod nivojem šasije izdela prostor za opremo. Prostor se
zapira s preklopnimi vrati/stopnico
ZADNJI DEL:
- zadnji prostor zapirajo AL dvižna vrata
STREHA NADGRADNJE:
- streha nadgradnje je pohodna, izdelana iz nedrseče AL, rebraste eloksirane pločevine
- dostop na streho je preko preklopne lestve na desni strani z avtomatskim varovalom,
- na strehi izdelati oprijemalne ročice, ki ne izstopajo iz gabaritov nadgradnje
Namestitvena mesta:
- v vozilo se namesti predpisana oprema v skladu s tipizacijo GZS in dodatna oprema po
zahtevi naročnika v skladu z lokalnimi potrebami.
- oprema mora biti nameščena tako, da da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva
- večja in težja oprema mora biti nameščena čim nižje
- vsa oprema mora biti nameščena v posameznih pritrdiščih, oblikovanih glede na model
dostavljene opreme s strani naročnika ali opreme, ki je predmet naročila oz. še kasneje
predvidene opreme.
- v nadgradnji morajo biti nameščeni predali in PVC zaboji za drobni material in opremo,
glede na razpoložljiv prostor
- vsa pritrdišča morajo biti ustrezno označena s simboli ali napisi v slovenskem jeziku.
- sortirniki za cevi morajo biti izdelani iz plastike, opremljeni z označenimi pritrdilnozapiralnimi pasovi glede na cev, ki se nahaja v sortirniku. Upoštevati ustrezno barvno
kombinacijo trakov in napisov

Opis prostorov za opremo
Prostor pred boksom L1
- vgradnja akumulatorjev, oprema za vozilo: dvigalka, drogovi, oprema vozila, prostor za 2
para snežnih verig
Boks L1 in prostor pod boksom:
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- vrtljiva stena s pritrdišči za opremo
- pritrdišča in police z zaboji za opremo na notranji steni nadgradnje
- 2 dihalna aparata Draeger (komplet) ali enakovredna z 2 rezervnimi tlačnimi posodami, se
namestita na vrtljive nosilce z možnostjo pritrdišča za različne premere tlačnih posod
- ostala oprema po tipizaciji: hidrantni nastavki, sekire, ročno orodje, motorna žaga, ……..
(dostavi naročnik)
Prostor pred levim zadnjim blatnikom pod rezervoarjem vode:
- izpihovalec Fanergy V 16 ali podoben, nameščen na nosilno izvlečno ogrodje
Boks L2: (dostavi naročnik)
- gasilske armature
- tlačne cevi
- košare za tlačne cevi
Prostor pod boksom L2: (dostavi naročnik)
- B tlačni izliv
- gasilske armature
- trojak s cevjo B (20m)
Prostor pred boksom D1
- izdelava in namestitev rezervoarja za gorivo
Boks D1 in prostor pod boksom:
- vrtljiva stena s pritrdišči za opremo
- pritrdišča in police z zaboji za opremo na notranji steni nadgradnje
- agregat, nameščen na nosilno izvlečno ogrodje,
- podaljški, reflektorji, oprema za hidravlično vitlo, jeklene vrvi, OIL DRI, gasilniki, 2 kos
PVC ročka za penilo (dostavi naročnik)
Prostor pred desnim zadnjim blatnikom pod rezervoarjem vode:
- priključek za vodo z ventilom – povezava s cisterno
- komprimiran zrak s hitro spojko – povezava z rezervoarji zraka vozila
- higienski set (posoda za milo in razkužilo), papirnate brisače,
- pipa za vodo za umivanje in kolut s cevjo
- navijalni kolut za komprimiran zrak za čiščenje opreme (min. 10 m)
Boks D2: (dostavi naročnik)
- gasilske armature
- tlačne cevi
- košare za tlačne cevi
Prostor pod boksom D2: (dostavi naročnik)
- B tlačni izliv
- gasilske armature
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- fiksiran medmešalec za peno C (200 l) z možnostjo izvleka iz prostora, priključen na dovod
iz črpalke, povezava iz rezervoarja za penilo z medmešalcem s spojko D in ventil D, preko
PVC cevi
Zadnja vrata:
- vgradnja črpalke
- nad črpalko se namesti navijak
- nad navijakom se izrabi prostor in se izdela rezervoar za penilo iz ustreznega materiala, po
možnosti min. 200 l. (odvisno od prostora). Na rezervoarju se izdela odprtina za nalivanje
penila, ki ima čep in odušnik na strehi nadgradnje. Rezervoar mora imeti izpust na spodnji
strani, na katerega je nameščena D spojka in D ventil. Od ventila je cevna povezava do
medmešalca, ki je fiksiran/izvlačljiv v prostoru pod boksom D2.
- v prostoru ob črpalki urediti naslednja pritrdišča: univerzalni ključ za odpiranje hidrantov,
ključi črpalke, za tri ključe ABC, za ročnik visokega tlaka in pritrdišče za dve tlačni cevi B/5,
dve prehodni spojki
Streha nadgradnje:
- streha nadgradnje mora biti pohodna, nedrseča, ob straneh osvetljena
- na streho se na desni strani namesti večji osvetljen zaboj s pokrovom iz rebraste eloksirane
AL pločevine za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Pokrov zaboja je v odprtem položaju
podprt s plinskimi amortizerji, v zaprtem stanju mora biti ustrezno varovan. Zaboj ne sme
presegati gabaritov vozila.
- na levi strani se izdela pritrdišče za 4 dele stikalne lestve ,
- na robu strehe namestiti vrtljivi valj za snemanje lestve
- priklop za vodni top in komandno mesto
- urediti ustrezno mesto za pritrditev vodnega topa na streho nadgradnje
KABINA
- vgradnja mobilne radijske postaje (dostavi naročnik) na ustrezno mesto v kabini, da je
dosegljiva vozniku in sovozniku, izvedba antene, vgradnja dodatnega zvočnika
- dogradi se ločeno komandno mesto z zvočnikom-trobljo, mikrofonom in uravnavanjem
glasnosti na armaturni plošči črpalke (povezava: kabina-črpalka)
- na primerno mesto se vgradijo polnilci za dve prenosni radijski postaji (dostavi naročnik)
- na primerno mesto se vgradijo nosilci za dve ročni baterijski svetilki (svetilke dostavi
naročnik)
- dodatna vgradnja LED svetilke na strop ali steno za ustreznejšo osvetlitev kabine
- vklop/izklop črpalke iz kabine vozila
- v sredinski del kabine oz. armaturne plošče se montira upravljalna plošča z barvnim LCD
zaslonom in izbirnimi tipkami za upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo,
kontrolo in upravljanjem posameznih sistemov vozila in kontrolo gasilnih sredstev (voda).
Plošča ima naslednje funkcije: vklop/izklop sirene, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop
izmeničnega prižiganja dolgih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila, vklop/izklop
usmerjevalnih luči zadaj, izbira načina delovanja usmerjevalnih luči zadaj, izbira tonov sirene
in upravljanje s pralno-polivalno napravo. Konzola mora v osnovnem meniju prikazovati
naslednje funkcije: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete,
preklopne stopnice ali odprta dvižna vrata pri črpalki, dvignjenega oz. priključenega vodnega
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monitorja, prižgane luči za osvetljevanje okolice, prižgane modre luči, spuščena lestev za
dostop na streho, nivo vode v rezervoarju, delovanje pralno – polivalne naprave ter ikone
funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni prikazi morajo biti nedvoumno razumljivi. Konzola mora
omogočati tudi prikaz slike iz vzvratne kamere. Zagotovljen mora biti ročni vklop in prikaz
slike ne glede na prestavo vozila, ter avtomatski vklop ob vzvratni prestavi.
Elektrifikacija vozila
- električna napeljava mora biti izvedena na način, da so kabli in žice skriti v nadgradnjo
- na izpostavljenih delih podvozja morajo biti dodatno mehansko zaščiteni pred zunanjimi
vplivi
- vsa električna instalacija nadgradnje in dodatno vgrajenih električnih naprav na podvozju
(šasija, kabina) mora biti ločena od osnovne instalacije vozila (podvozja s kabino)
- na ustrezno mesto v nadgradnji se vgradi elektro omarica za električno instalacijo
nadgradnje in električno instalacijo dodatno vgrajenih naprav na podvozju (šasija, kabina) z
vsemi potrebnimi zaščitami in varovalkami. Vsi elementi morajo biti primerno označeni. Vsa
elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji.
- vgradnja pretvornika napetosti iz 24 V na 12 V
- vgradnja odklopnega stikala za akumulatorske baterije, ki omogoča odklop vseh porabnikov
(podvozje, nadgradnja), razen vzdrževalca akumulatorjev
- na vozilu se izvede priklop za vzdrževanje akumulatorjev 24 V ter priklop za vzdrževanje
tlaka zraka. Priklop zraka in elektrike mora biti izveden preko avtomatskega sistema (izklop
ob zagonu vozila) – npr. Medved ali enakovredno
- vzdrževanje akumulatorja agregata preko vgrajenega vzdrževalca akumulatorja
Svetlobna in zvočna signalizacija
- na strehi kabine vozila mora biti vgrajen LED svetlobni blok v nizki izvedbi, priznanega
izdelovalca
- za masko motorja mora biti nameščena sirena z vgrajeno govorno napravo in zvočnikom z
različnimi zvočnimi signali priznanega izdelovalca
- vgradnja pnevmatskih fanfar-siren Fiamm ali enakovredno, z vklopom v kabini vozila z
dodatnim stikalom na armaturi kabine, primerno označen
- v masko kabine morajo biti vgrajeni 4 pari LED luči v bliskajoči izvedbi (2 x bela in 2 x
modra)
- na zadnjem delu nadgradnje se montira 2 modri LED luči – vogalni, ki morajo biti vidne od
zadaj in s strani
- v senčnik nad vetrobranskim steklom se vgradijo dve zmogljivi vodotesni LED luči –
reflektorja s širokim snopom (vklop na upravljalski konzoli v kabini, avtomatski vklop ob
delu z vitlo),
- v zadnji del nadgradnje se vgradijo dve zmogljivi vodotesni LED luči – reflektorja s širokim
snopom (vklop na upravljalski konzoli v kabini, vklop na armaturi črpalke, vklop ob vzvratni
prestavi)
- zadnje luči vozila v LED izvedbi (smerniki, pozicija, zavorna luč, vzvratna luč)
- dodatne luči na vrhu nadgradnje v LED izvedbi (smerniki, pozicija, zavorna luč)
- namestitev okvirja za registrske tablice in izvedba osvetlitve
- na zadnjem delu nadgradnje zgoraj se vgradi konzola z LED lučmi za usmerjanje prometa
(utripanje puščic levo/desno, utripanje puščic iz sredine proti zunanjosti)
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- na levem in desnem boku zadaj se vgradijo gabaritne luči v LED izvedbi
- ob vzvratni vožnji (vzvratna prestava) se morajo avtomatsko vklopiti vsi štirje smerniki
- v zadnji del nadgradnje se vgradi kamera za nadzor bližine zadnjega dela vozila iz kabine
(varnosti dejavnik pri vzvratni vožnji)
- vgradnja optičnega nivokaza vode L + D + armatura črpalke, zvočni signal, prikaz nivoja
vode na upravljalski konzoli v kabini
- vsak prostor nadgradnje (boksi z roletami) mora imeti LED luči v obliki trakov, ki so
nameščene ob vodilih na vsaki strani in se prižgejo avtomatsko ob odpiranju rolete
- vsak prostor nadgradnje, katerega zapira (pokrov/pohodna stopnica) mora biti osvetljen z
LED lučmi v obliki trakov na primernih mestih
- zadnji del nadgradnje (črpalka, navijak) mora biti kvalitetno osvetljen z LED lučmi v obliki
trakov
- bočna osvetlitev bližnje okolice se izvede s 3 vodotesnimi LED reflektorji širokega snopa,
vgrajenimi v povišan rob nadgradnje na vsaki strani vozila. Vklop luči mora biti omogočen
preko upravljalne konzole v kabini in na armaturi črpalke, ter ob vključeni vzvratni prestavi
- osvetlitev strehe nadgradnje se izvede z vgradnjo ustreznega števila vodotesnih LED luči v
povišan rob nadgradnje (zagotavljanje varne hoje po strehi nadgradnje, delo z vodnim topom,
oprema v zaboju). Ob prižgani bočni osvetlitvi okolice se ob izvleku lestve za dostop na
streho nadgradnje vklopi osvetlitev strehe nadgradnje in osvetlitev v zaboju za opremo.
- vrtljive stene morajo imeti vgrajene oranžne LED utripajoče signalne lučke na najbolj
oddaljenem mestu in se morajo prižgati ob zasuku stene. Stranski deli morajo biti ustrezno
označeni s kvalitetnimi odsevnimi nalepkami/trakovi rumeno/črne barve.
- vsa preklopna vrata/stopnice pod nivojem šasije morajo imeti na stranskih delih vgrajene
oranžne LED utripajoče signalne lučke, ki se vključijo avtomatsko pri odpiranju teh prostorov
nadgradnje. Vsaka vrata/stopnice morajo biti varovana s stikalom, ki vklopi signalno lučko na
upravljalski konzoli v kabini, ko so odprta. Stranski deli morajo biti ustrezno označeni s
kvalitetnimi odsevnimi nalepkami/trakovi rumeno/črne barve.
- zadnja vrata nadgradnje morajo imeti na stranskih in spodnjem delu vgrajene oranžne LED
utripajoče signalne lučke, ki se vključijo avtomatsko pri odpiranju vrat. Vrata morajo biti
varovana s stikalom, ki vklopi signalno lučko na upravljalski konzoli v kabini, ko so odprta.
Stranski deli morajo biti ustrezno označeni s kvalitetnimi odsevnimi nalepkami/trakovi
rumeno/črne barve.
Rezervoar za vodo
- prostornina rezervoarja za vodo mora biti najmanj 6000 l in v T obliki
- rezervoar mora biti izdelan iz poliestra, ojačanim s steklenimi vlakni
- odporen mora biti na korozijo, kemijsko odporen in primeren za prevoz pitne vode
HACCAP (ponudnik zagotovi ustrezno izjavo v pisni obliki)
- rezervoar mora biti v prostoru v celoti zaščiten AL pločevino
- v rezervoarju mora biti ustrezno število vgrajenih pregrad za preprečitev pretakanja z
možnostjo demontaže
- na vrhu rezervoarja mora biti vzdrževalna odprtina ustreznih dimenzij in zaprta s pokrovom,
ki se odpira s pomočjo tečaja in enojnega vijaka
- na najnižji točki rezervoarja mora biti nameščen kroglični ventil ustreznih dimenzij za
izpraznitev
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- vgradnja prelivne odprtine - odušnika, min. fi 160 mm, speljan na spodnjo stran vozila, brez
možnosti zamakanja vitalnih delov (elektrika,…)
- rezervoar mora imeti na zadnji strani pod šasijo dva polnilna priključka, levo in desno,
pravilno označena, s stabilno spojko B, zaprta s slepo spojko B in ročnim ventilom
Črpalka
- v zadnjem delu vozila mora biti vgrajena gasilska črpalka.
CENTRIFUGALNA GASILSKA ČRPALKA
- model: ROSENBAUER NH 35 ali enakovredna
- tip: centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak
- izvedba: primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom
- material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke mora biti izdelana iz
nerjavečega jekla
- pogon: preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila
- karakteristike: 3.500 l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar
- brez sistema mešanja penila
Priključki:
- sesalni priključek s spojko Storz A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za
priklop sesalnih cevi.
- štirje priključki za normalen tlak ,
- en priključek B v zadnjem levem prostoru z armaturami, pod boksom L2
- en priključek B v zadnjem desnem prostoru z armaturami, pod boksom D2
- en priključek B na levi strani črpalke
- en priključek C v zadnjem desnem prostoru z armaturami, pod boksom D2,
pripravljen za napajanje snemljivega medmešalca penila (200 l)
Priključki morajo biti opremljeni z zapornimi ventili z možnostjo
razbremenitve tlaka. B priključki morajo biti opremljeni s Storz B slepimi
spojkami.
- en priključek za visoki tlak povezan z navijakom.
- en priključek za visoki tlak povezan s pralno napravo spredaj,

Kontrolna plošča:
- kontrolna plošča za obratovanje črpalke mora biti nameščena neposredno na črpalki. Plošča
mora biti vodoodporna, osvetljena in sestavljena najmanj iz sledečih komponent:
- stikalo za vklop in izklop črpalke
- stikalo za regulator tlaka
- stikalo za zagon in ustavitev motorja vozila
- stikalo za vklop odsesovalne črpalke
- krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke
- indikator nivoja vode v rezervoarju
- indikator nivoja penila v rezervoarju
- manometer za normalen tlak in visoki tlak
- vakummeter
- števec delovnih ur
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- vklop/izklop sirene ( hupe ), ki opozarja na prazno cisterno
- vklop/izklop osvetlitve (opisano v: osvetlitev in zvočna signalizacija)
Toplotna zaščita:
- črpalka mora biti opremljena z mehansko toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni
trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže
previsoko stopnjo. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče.
- možnost vklopa črpalke na upravljalnem pultu črpalke in v kabini vozila.
- črpalka mora imeti vgrajen avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za
vzdrževanje konstantnega tlaka vode neodvisno od odvzema.
- odsesovalna črpalka mora biti dvojna batna, pogon preko klinastega jermena.
Visokotlačni vod z navijakom
- v zadnji del vozila nad črpalko se vgradi navijak z VT cevjo premera fi 25 mm, dolžine 50
m
- na cev se fiksirajo VT spojki, premera 38 mm. VT cev mora biti v izvedbi, da se odklopi iz
navijaka
- pod navijak se mora namestiti lovilna posoda, ki popolnoma prepreči zatekanje vode na
črpalko. Na lovilni posodi mora biti priklop za odtekanje vode in povezan na spodnjo stran
vozila
- možnost upravljanja zapaha za vodilo cevi iz tal
- v višini črpalke je nameščena vtičnica za priklop sistema za nožno navijanje cevi
- navijak naj bo opremljen s sklopko, ki omogoča zdrs ob preobremenitvi
- na spojko navijaka mora biti nameščen VT ročnik (doseg ročnika najmanj 30 m), brez
nastavka za peno, ki se vgradi v originalen nosilec in na funkcionalno mesto (NEPIRO Ergo
ali enakovreden)
Vodni top - monitor (brez nastavka za peno)
- napeljava cevovoda iz nerjavečega materiala skozi rezervoar vode na streho nadgradnje
- signalizacija na upravljalni konzoli, ki opozarja na priključen vodni top
- izdelava komandnega mesta (vklop/izklop, regulacija tlaka)
- izdelan priklop za vodni top z zapiralno loputo
- priklop vodnega topa s hitro spojko
- Vodni top:
- nastavitev pretoka: 800 – 3200 l/min
- domet: voda do 70 m
- rotacija: 360o
- nagib: od 0o do 80o
- nastavljiv pretok na glavi vodnega topa, omogočanje spremembe vodnega curka
(curek/prha)
Visokotlačni pralno – polivalni sistem
- sistem za pranje cestišča mora biti vgrajen pod sprednjim branikom vozila
- sistem mora imeti najmanj štiri vrtljive VT šobe
- možnost spreminjanja nagiba kompletnega sistema
- možnost izpraznitve sistema in izpihanje sistema
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- celoten sistem cevi in šob mora biti izdelan iz nerjavečih materialov
- upravljanje vseh funkcij sistema iz kabine vozila, preko upravljalske konzole
Steber za razsvetljavo z LED reflektorji-24 V
- svetlobni stolp mora biti integriran v nadgradnjo vozila
- pnevmatsko dvigovanje, spuščanje svetlobnega stolpa
- možnost vrtenja stolpa in nagiba reflektorjev
- višina svetlobnega stolpa: min. 7 m od tal
- vodenje funkcij svetlobnega stolpa preko upravljalske konzole, ki je nameščena na
komandni plošči črpalke
- 2 x LED reflektor 24 V, sistem priključen na električno omrežje vozila,
- reflektor: pravokotne oblike, IP 68, svetlobni tok: min. 20000 lumnov
- varovanje: avtomatski spust in izklop reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore, izklop
reflektorjev pri spuščanju stolpa
Hidravlični vitel
- hidravlično vitlo WARN Series 30 XL ali enakovredno
- profesionalna uporaba
- največja vlečna zmogljivost na prvem ovoju 13608 kg
- dolžina jeklenice: min. 30 m
- premer jeklenice: min. 16,0 mm
- vodilni valji, ročni odklop za prosto odvijanje jeklenice, vodilo za trdno navijanje jeklenice
na boben vitla
- nameščen mora biti za sprednjim naletnim branikom in fiksno vgrajen v vroče cinkan
nosilec
- pogon preko dodatnega odgona iz menjalnika in črpalke ustreznih karakteristik
- izvedba vseh potrebnih instalacij
- vklop delovanja vitla v kabini vozila
- upravljanje preko komandne ročke s kablom

Barvanje
V skladu s tipizacijo in po zahtevah naročnika:
- nadgradnja: rdeča, RAL 3000
- zadnja blatnika, zadnji odbijač-drog: siva (v isti barvi kot prednja blatnika in prednji
odbijač)
- notranjost boksov: srebrna, RAL 9006
- spodnji del nadgradnje: obrizgan z bitumensko zaščito
Napisi
- spredaj na maski vozila napis GASILCI v rumeni barvi (odsevna folija)
- na zadnjih vratih nadgradnje napis GASILCI in SILHUETA TELEFONA + 112 v rumeni
barvi (odsevna folija)
- na vratih vozila: po tipizaciji GZS – PGD HRASTNIK – MESTO
- na nadgradnji vozila oznaka vozila po tipizaciji (AC 35/60) v beli barvi (nalepka)
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- levo, desno na nadgradnji napis GASILCI, SILHETA TELEFONA + 112 v rumeni barvi
(nalepka)
- nadgradnja: obrobljena z odsevno folijo rumene barve (bočno, zadaj)
- senčnik nad vetrobranskim steklom; napis HRASTNIK – MESTO v beli barvi (odsevna
folija)
- ostala odsevna grafična podoba vozila belo-rdeče barve (po dogovoru)
Homologacija in tipizacija
- ponudnik pred predajo gasilskega vozila naročniku opravi drugostopenjsko homologacijo in
pregled vozila pri komisiji GZS, ki z ustreznim dokumentom potrdi, da gasilsko vozilo
ustreza tipizaciji vozila AC 35/60
- zagotoviti tehnično risbo vozila z označenimi merami (dolžina, širina, višina, medosna
razdalja, izstopni koti in osnovnimi podatki o vozilu
- zagotoviti načrt (skico) razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem, desnem,
tlorisnem pogledu in pogledu iz zadnje strani vozila
Dokumentacija
- Podvozje
- navodila za uporabo
- navodila za mazanje
- navodilo za vzdrževanje
- servisna knjiga
- Nadgradnja
- navodila za uporabo v slovenščini
- navodila za servis in vzdrževanje v slovenščini
- katalog za nadomestne dele v slovenščini
- shema električne napeljave v nadgradnji
- dokumentacija vgrajenih komponent (črpalka, vodni top, hidravlično vitlo, svetlobni stolp,..)

Šolanje:
- ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti šolanje voznikov/strojnikov na sedežu naročnika
- šolanje se izvede s strani predstavnika ponudnika v roku 15 dni po primopredaji vozila
- na šolanju se izvede: prikaz delovanja vozila, prikaz delovanja vseh vgrajenih naprav,
praktični preizkus opreme in vgrajenih naprav, testiranje in praktični preizkus delovanja
črpalke
Opis opreme, ki je predmet dobave s strani ponudnika:
- 2 kos izolirni dihalni aparat DRAEGER ali enakovredno (komplet s pljučnim avtomatom,
zaščitno masko, )
- 2 kos rezervna tlačna posoda 6,8 l, 300 b
- 1 kos nadtlačni izpihovalec Fanergy V 16 ali enakovredno
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- 1 kos elektro agregat, 400/230, nazivna moč 3P min. 6500 VA, nazivna moč 1 P min. 3300
VA, komandna plošča z ustrezno zaščito, varovalkami, min. 1 priključek 230 V, min. 1
priključek 400 V, pogon bencinski motor
- 4 kos stikalna lestev po DIN 1147
- ročnik za VT Nepiro Ergo ali enakovreden, brez nastavka za peno, z nosilcem za pritrditev
- vodni top (opis karakteristik že podan)
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Priloga F1
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv oz. firma ponudnika
Naslov ponudnika
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe
Številka telefona / telefaksa
Številka poslovnega računa / pri banki
Matična številka
Davčna številka
Število angažiranih delavcev razpisanih delih
E- mail
Izvajalec (partner) v
skupni izvedbi naročila

IZVAJALCI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA
Vrsta del, ki jih bodo izvajali Vrednost del, ki jih bodo
izvajali

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Zakoniti
zastopnik

Priloga F2
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
I Z J A V A P O N U D N I K A O SPREJEMU POGOJEV
IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naziv oz. firma ponudnika:
_____________________________________________________
Izjavljamo da:
• Sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije,
• smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le ti ustrezajo dejanskemu stanju,
• da izpolnjujemo minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe ter da redno in pravočasno
izpolnjujemo obveznosti do svojih podizvajalcev,
• smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da
bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo,
• dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
• da dovoljujemo naročniku v fazi ocenjevanja ponudb, popravljanje nesporno ugotovljenih
računskih napak, ki bi nastale zaradi osnovnih računskih operacij. Poprava je mogoča pod pogoji,
ki jih določa Zakon o javnem naročanju,
• da funkcionarji, ki pri občini opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso
udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki,
niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,
• da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz v RS veljavnih predpisov o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih ter predpisov s področja varstva okolja. Izrecno
se zavezujemo, da bomo v zvezi z navedenimi predpisi v primeru, da nam bo dodeljeno javno
naročilo, izpolnili vse obveznosti, ki jih nalaga veljavna zakonodajo in da so vse te obveznosti
vključene v ponudbeno ceno,
• da bomo dobavili novo gasilsko vozilo, ki ga ponujamo v svoji ponudbi in v celoti ustreza
zahtevam naročnika, ki bo tovarniško novo, brezhibno in brez stvarnih in pravnih napak,
• da bomo dobavili gasilsko vozilo, ki bo v celoti v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki
veljajo za tovrstno blago v RS in EU, in da imajo vsi vgrajeni sestavni deli opreme ustrezne
certifikate,
• da bomo naročilo izvedli strokovno, kvalitetno in v skladu s pravili stroke, kot dober gospodar in v
korist naročnika,
• da bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v RS oziroma v državi
proizvajalki.

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

43

Priloga F3
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
PODATKI O PODIZVAJALCU IN UDELEŽBA PODIZVAJALCA
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
Naslov:_________________________________________________________
Zakoniti zastopnik podizvajalca:_____________________________________
Matična št.:______________________________________________________
Davčna št.:_______________________________________________________
Št. Transakcijskega računa:_________________________________________
Telefon:________________________________________________________
E- Mail:_________________________________________________________
Dela, ki jih bo opravljal:
Predmet:________________________________________________________
količina:________________________________________________________
vrednost:________________________________________________________
kraj:____________________________________________________________
rok izvedbe:_____________________________________________________

Ponudnik mora izpolniti, podpisati, žigosati in oddati to izjavo skupaj s ponudbeno
dokumentacijo le, če z njim sodelujejo v ponudbi tudi podizvajalci! Obrazec fotokopirajte za
potrebno število podizvajalcev.

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Priloga F3/1
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
POOBLASTILO PONUDNIKA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJEM PODIZVAJALCEM, KI
BODO S PONUDNIKOM SODELOVALI PRI IZVEDBI NAROČILA
Naziv oz. firma ponudnika:
_____________________________________________________

Na podlagi petega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 91/2015), izdajamo
izdajamo pooblastilo za neposredno plačevanje podizvajalcem, naročniku PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO HRASTNIK – MESTO, Cesta 1. Maja 55, Hrastnik, in sicer:
Da v primeru pridobitve javnega naročila dobave blaga, na podlagi potrjenega računa neposredno
plačuje naslednjim podizvajalcem:
Zap. Št.

Podizvajalec

Vrsta del

Podizvajalec je v skladu s prvim odstavkom 94. člena ZJN- gospodarsski subjekt, ki je pravna ali
fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega
naročila, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Na podlagi petega odstavka 94. člena ZJN-3, so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem
zakonom obvezna, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.
člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati, žigosati in oddati to izjavo skupaj s ponudbeno
dokumentacijo le, če z njim sodelujejo v ponudbi tudi podizvajalci in podizvajalec zahteva
neposredno plačilo! Obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev.

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Priloga F3/2
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PRI IZVEDBI
NAROČILA
Naziv oz. firma ponudnika:
_____________________________________________________

Na podlagi petega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 91/2015), podaja
naročniku, PGD HRASTNIK – MESTO, CESTA 1. MAJA 55, 1430 HRASTNIK, soglasje
podizvajalca za neposredno plačevanje
Podizvajalec:
_____________________________________________
Matična številka podizvajalca:
_____________________________________________
Davčna številka podizvajalca:
_____________________________________________
Da v primerupridobitve javnega naročila blaga katerega izvedba traja za čas dobave blaga iz ponudbe
od sklenitve pogodbe, namesto glavnega izvajalca (zgoraj navedenega ponudnika), poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, in sicer za naslednje vrste del:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
v vrednosti____________________EUR brez DDV oz. ______________________EUR Z DDV.
Zgoraj zahtevani podatki so na podlagi drugega in tretjega odstavka 94. člena ZJN- 3 obvezna
sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Na podlagi petega odstavka 94. Člena ZJN – 3 so
neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna, čepodizvajalec v skladu in na
način , določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN- 3, zahteva neposredno plačilo.
V primeru da daje ponudnik popust na celotno vrednost predmeta JN, se le ta upošteva tudi pri
neposrednemu plačilu podizvajalca.
Podizvajalec mora soglasje izpolniti v kolikor zahteva neposredno plačilo od naročnika.
datum:

Podpis odgovorne osebe podizvajalca
Žig in podpis:
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Priloga F4
Dobava gasilskega vozila AC 35/60

POTRDILO O REFERENČNEM DELU GL. IZVAJALCA,PARTNERJA,
PODIZVAJALCA (lahko kopija)
(v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci fotokopirajte obrazec.)
Podatki o referenčnem delu
Naročnik – investitor
ref. dela
Gasilsko vozilo
Izvedel naslednja dela
Tip/vrsta nadgradnje
Rezervoar v obliki
črke T DA

NE

Gasilsko vozilo
izdelano v EU
Gasilsko vozilo je
prejelo potrdilo o
skladnosti s tipizacijo
GZS
Vrednost v EUR brez
DDV
Potrdilo
Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec izvedel navedeno referenčno
delo v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili.
Odgovorna oseba naročnika, pri kateri se dobijo dodatne informacije: Ime in
priimek:_________________________,
telefon;__________________________,
elektronski
naslov:________________________________________.
Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za
pridobitev javnega naročila Dobava gasilskega vozila AC 35/60.
Opomba: referenco lahko potrdi le investitor del.
Datum:
Kraj:

Naročnik - investitor referenčnega dela
žig
(podpis odgovorne osebe)
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Priloga F5
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV
Firma / ime ponudnika (gl. izvajalca)
Naziv / ime:
Naslov:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1. Naš letni prihodek je v obdobju naslednjih treh let znašal:
2013
2014
________________EUR
________________EUR
in je v povprečju vsaj 500.000,00 €.

2015
______________EUR

2. V preteklih zadnjih šestih mesecih pred rokom objave javnega naročila, nismo imeli dospelih
neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za nastalo škodo zaradi
porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti
preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvržbi ali iz naslova
izvršnice.
3. Na dan objave javnega naročila imamo bonitetno oceno (po pravilih Basel II),
najmanj SB5.

Obvezna priloga: Obrazec BON – 1/P ali S.BON-1/SP, izdan s strani AJPES – a.

Na poziv izvajalca javnega naročila bomo v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev glede ekonomsko finančnih sposobnosti, oziroma ga pooblaščamo, da pridobi
podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanja obveznih pogoje.
datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Priloga F6
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
TEHNIČNE IN KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI
Izjavljamo, da:
-Smo tehnično sposobni izvesti naročilo v roku, ki ga je določil naročnik za dobavo novega gasilskega
vozila.
-Imamo organiziran servis za ponujeno vozilo (podvozje) in nadgradnjo na območju RS ali
zagotavljamo servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju RS, še najmanj 10 let od
datuma prevzema celotnega vozila s strani naročnika.
Naziv in naslov servisa
Prevzema servisiranje
nadgradnje…

(vpisati:

podvozja,

(vpisati:

podvozja,

(vpisati:

podvozja,

(vpisati:

podvozja,

Naziv in naslov servisa
Prevzema servisiranje
nadgradnje…
Naziv in naslov servisa
Prevzema servisiranje
nadgradnje…
Naziv in naslov servisa
Prevzema servisiranje
nadgradnje…

-Izjavljamo da:
- je odzivni čas serviserja podvozja ali nadgradnje 24 ur od poziva naročnika. Rok za odpravo napak v
garancijskem roku je tri dni za manjše napake, v primeru večjih napak (okvar), se rok za odpravo
dogovorimo z naročnikom.
- je v ponudbeno ceno vključeno šolanje, ki se nanaša na uporabo in vzdrževanje vozila, na naslovu
naročnika za maksimalno 5 oseb. Šolanje se bo izvedlo v roku do 15 dni od datuma končnega
prevzema gasilskega vozila s strani naročnika, in sicer v dogovoru z naročnikom in traja en delovni
dan.
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- je v ponudbeno ceno vključen splošni garancijski rok za ponujeno gasilsko vozilo najmanj 24
mesecev od dokončnega in uspešnega prevzema vozila s strani naročnika.
-Smo kadrovsko sposobni izvesti celotno javno naročilo (sam ali skupaj s podizvajalci ali partnerji v
skupni ponudbi).

Izvajalec mora imeti zagotovljene tehnične zmogljivosti, skladne z zahtevami iz specifikacije naročila,
pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Priloga F7
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA
Naziv oz. firma ponudnika:
_____________________________________________________
Zap. Št.

datum:

Naročnik

Predmet dobave

Ponudnik:
Žig in podpis:
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Čas
dobave

Pogodbeni znesek brez
DDV, ki se nanaša na
referenčno dobavo

Priloga F8
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV- PRAVNE OSEBE
Ponudnik ____________________________________________________________________________,
pooblaščam naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto, da lahko za namene javnega
naročila: Dobava gasilksega vozila AC, 430-6/2016 , pridobi podatke
iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.
Naziv oz. firma ponudnika
Naslov ponudnika
Matična Številka
Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št.
vložka)

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, mora obrazec izpolniti tudi partner ali
podizvajalec. V tem primeru fotokopirajte obrazec.
datum:

Ponudnik/partner/podizvajalec:
Žig in podpis:
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Priloga F9
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - mesto, za namene
javnega naročila: Dobava gasilskega vozila AC 35/60, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc,
da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3, državnih
nosilcev javnega pooblastila (direktorat za pravosodno upravo, sektor za izvrševanje kazenskih sankcij)
za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

Ime in priimek_____________________, naslov:__________________________rojen:____________
kraj rojstva:_______________________emšo:_______________________podpis:________________
Ime in priimek_____________________, naslov:__________________________rojen:____________
kraj rojstva:_______________________emšo:_______________________podpis:________________
Ime in priimek_____________________, naslov:__________________________rojen:____________
kraj rojstva:_______________________emšo:_______________________podpis:________________

Ti podatki so zaradi varstva osebnih podatkov poslovna skrivnosti!!!

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, mora obrazec izpolniti tudi partner ali
podizvajalec. V tem primeru fotokopirajte obrazec.

datum:

Ponudnik/partner/podizvajalec:
Žig in podpis:
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Priloga F10
POŠILJATELJ:
--------------------------------------------

Ponudba se nanaša :
Dobava gasilskega vozila AC 35/60

---------------------------------------------------------------------------------------

Ponudbo prevzel:
(vpiše vložišče)

PGD HRASTNIK – MESTO
CESTA 1. MAJA 55
1430 HRASTNIK

» Ne odpiraj – ponudba za Dobavo gasilskega vozila AC
35/60«
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Priloga F11
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
IZJAVA O SKUPNI PONUDBI
VODILNI PARTNER:_________________________________________
PARTNER 1 :__________________________________________________
PARTNER 2 :__________________________________________________
V zvezi s ponudbo za javno naročilo: Dobava gasilskega vozila AC 35/60, izjavljamo:da pri ponudbi
oziroma izvedbi naročila nastopamo skupaj in da s to izjavo
pooblaščam:________________________________________________________________________
__
(ime vodilnega partnerja), za vodilnega partnerja oziroma za zastopanje pri naročniku ter da za
izvedbo predmetnega naročila naročniku odgovarjamo solidarno.
Vodilni partner:_______________________________________zakoniti zastopnik:_______________
Partner 1:_____________________________________________ zakoniti
zastopnik:_______________
Partner 2:_____________________________________________zakoniti
zastopnik:________________
Potrjujemo, da smo zakoniti zastopniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem
dokumentom pooblaščamo vodilnega
partnerja:___________________________________________,
za podpis skupne ponudbe,
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo/dopolnitev/umik ponudbe in da v
našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da
bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku za
gradnjo, podpiše gradbeno pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem
sodelovanju določili, da gradbeno pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred
podpisom gradbene pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri
izvedbi javnega naročila _______________________________________, v primeru, da ga ne
prilagajamo tej ponudbi.
Ponudnik mora to od partnerja izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo oddati skupaj s
ponudbeno dokumentacijo le, če z njim sodelujejo v ponudbi tudi partnerji.

datum:

Partner:
Žig in podpis:
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Priloga F12
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
PODATKI O PARTNERJU
Firma oz. ime partnerja:_________________________________________
Naslov:_________________________________________________________
Zakoniti zastopnik partnerja:_____________________________________
Matična št.:______________________________________________________
Davčna št.:_______________________________________________________
Št. Transakcijskega računa:_________________________________________
Telefon:________________________________________________________
E- Mail:_________________________________________________________
Dela, ki jih bom opravljal:
Predmet:________________________________________________________
količina:________________________________________________________
vrednost:________________________________________________________
delež v % glede na vrednost ponudbe:_________________________________
kraj:____________________________________________________________
rok izvedbe:_____________________________________________________

Ponudnik mora to od podizvajalca izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo oddati skupaj s
ponudbeno dokumentacijo le, če z njim sodelujejo v ponudbi tudi partnerji.

datum:

Partner:
Žig in podpis:
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Priloga F13
Dobava gasilskega vozila AC 35/60
IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot
najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) v osmih (8) dneh od
prejema poziva naročnika, le temu posredovali izjavo oziroma podatke o:
-udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
-gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so povezane družbe s ponudnikom.

datum:

Ponudnik/Partner/Podizvajalec:
Žig in podpis:
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Priloga G

VZOREC POGODBE
NAROČNIK: Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik – mesto, Cesta 1. Maja 55, 1430 Hrastnik,
ki ga zastopa Andrej FERK (v nadaljevanju: naročnik)
Davčna številka: SI17530202
Matična številka: 5161932
in
DOBAVITELJ:
............................................................................................................................................, ki ga zastopa
direktor ...............................................................................;. (v nadaljevanju: dobavitelj)
davčna številka: .........................................
matična številka: .........................................,
dogovorita in skleneta naslednjo
POGODBO O
DOBAVI GASILSKEGA VOZILA AC 35/60
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca po tej pogodbi z naslovom »Dobava gasilskega vozila
AC35/60,« s številko 1/2016;
- da je naročnik, na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne __________ izdal odločitev o
oddaji javnega naročila, v kateri je ponudnike, ki so oddali ponudbe obvestil o izidu javnega naročila;
- da je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal popolno ponudbo izbran dobavitelj, ki je
pogodbena stranka te pogodbe in s katerim je naročnik po pravnomočnosti odločitve o
oddaji javnega naročila sklenil to pogodbo.
1. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, dobavitelj pa prevzema dobavo gasilskega vozila AC35/60«, na
podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil št.
JN_____________ z dne ____________ in v skladu s ponudbo dobavitelja
dne___________________.
Predmet pogodbe je nakup in dobava novega gasilskega vozila AC 35/60, proizvajalca osnovnega
vozila __________________________________________________________________________,
model vozila_____________________________________________________________________,
proizvajalca nadgradnje_________________________________, vključno z nadgradnjo vozila,
opremo vozila in vso vgrajeno opremo, ki je bila določena v razpisni dokumentaciji.
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2. člen
Neto vrednost pogodbenih del znaša:
EUR ...................................................
(z besedo: .......................................................................................................... EUR ....../100)

z DDV v višini 22 % pa:
EUR ...................................................
(z besedo: ............................................................................................................. EUR ...../100)
Vrednost pogodbenih del je določena na podlagi dobaviteljevega ponudbenega predračuna št.:
.............................................. z dne ..................................
Sredstva za nakup vozila ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Hrastnik na p.p. 4007007,
konto: 4310, NRP: OB034-15-0026 in na podlagi sredstev s strani razpisa za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme.
3. člen
Dobavitelj je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji:
• Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV,
z veljavnostjo 30 dni po roku za izvedbo del. Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost sklenjene pogodbe, ki ga mora ponudnik izročiti
naročniku, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
•

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z
veljavnostjo 30 dni po garancijskem roku, ki je naveden v pogodbi. Predložitev zavarovanja ki ga
mora ponudnik izročiti naročniku, najkasneje v 15 dneh po prevzemu del, sicer primopredaja ni
opravljena.
4. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se po izdelavi vozila izvede predprevzem in testiranje vozila na
lokaciji dobavitelja. Strošek izvedbe predprevzema in testiranja so vključeni v pogodbeno vrednost.
Pogodbeni stranki soglašata, da se končni prevzem gasilskega vozila opravi na naslovu naročnika,
razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače.
5. člen
Dobavitelj bo naročniku dobavil gasilsko vozilo najkasneje do 25.4.2017, pri čemer je dobava
razdeljena na dve fazi:
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1, faza: Dobava šasije vozila pripravljene za montažo gasilske nadgradnje, po dobavi se opravi
obračun in primopredaja blaga.
2. faza: Nadgradnja gasilskega vozila se izvede najkasneje do 25.4.2017, pri čemer navedeni rok
vključuje izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.
Primopredaja blaga, ki je predmet 1. faze, se opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki
je predmet posamične fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1, še predmet nadgradnje v
okviru faze 2. Celotno blago bo naročnik fizično prejel po zaključku druge faze.
Rok dobave se lahko podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, da se
pogodbeni rok podaljša, morata pogodbeni stranki o tem skleniti aneks k tej pogodbi.
6. člen
Naročnik se obvezuje da:
-bo izvršil pregled in podal potrditev oziroma zavrnitev posameznega dela predmeta pogodbe,
-bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti dobavitelja,
-bo sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se dobava gasilskega vozila izvrši pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo.
7. člen
Dobavitelj se obvezuje:
− naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile
navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu in skladno s predpisi in standardi, ki veljajo
v RS in mednarodnimi predpisi, za področje gasilskih vozil,
− jamčiti, da tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim
predpisom, normativom in standardom v RS, deklariranim tehničnim navedbam,
− sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika, predvsem pri vgradnji in razvrstitvi opreme v
vozilu,
− izvesti nadgradnjo podvozja po standardih (EN 1846 1.,2.,3. , DIN 14530-21, E-DIN 14502) in
skladno s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije ter dodatnimi zahtevami naročnika in drugo veljavno
zakonodajo, pravilniki in drugimi podzakonskimi predpisi na področju javnega naročila.
− po uspešnem prevzemu nadgradnje vozila na lastne stroške in s svojimi napravami in strokovnim
osebjem omogoči in izvede vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične
karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede
neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški
nastali z dokazovanjem tehničnih karakteristik so strošek dobavitelja Dobavitelj mora v ponudbi
opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri prevzemu vozila. Naročnik lahko za
dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške dobavitelja.
8. člen
Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih
zastopnikov ali zastopnikov, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost dobavitelja,
njegovega pooblaščenca ali zaposlenih.
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9. člen
O končnem prevzemu gasilskega vozila se sestavi zapisnik, dobavitelj pa se obvezuje naročniku
izročiti vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebna za registracijo vozila, ateste, certifikate o
ustreznosti gasilskega vozila in ostale dokumente, in sicer najmanj naslednje dokumente:
• drugostopenjsko homologacija vozila,
• dokument o opravljenem atestu,
• dokument o tehničnem pregledu vozila,
• dokumente potrebne za registracijo vozila,
• navodila za vzdrževanje in obratovanje gasilskega vozila v slovenščini,
• izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi,
• garancijske liste za gasilsko vozilo, nadgradnjo in opremo,
• podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
• zagotoviti tehnično risbo vozila z označenimi merami (dolžina, širina, višina, medosna
razdalja, izstopni koti in osnovnimi podatki o vozilu,
• zagotoviti načrt (skico) razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem, desnem,
tlorisnem pogledu in pogledu iz zadnje strani vozila,
• katalog za nadomestne dele v slovenščini,
• shema električne napeljave v nadgradnji,
• dokumentacija vgrajenih komponent (črpalka, vodni top, hidravlično vitlo, svetlobni
stolp,..),
• zapisnik o pregledu komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji, izdano s
strani GZS in
• ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki ga zahteva naročnik.
Prevzem gasilskega vozila, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo v prevzemni zapisnik.
Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročnikom in če tehnične lastnosti
gasilskega vozila in vgrajena oprema odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko
naročnik prevzem odkloni.
Reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom, je naročnik dolžan posredovati dobavitelju
takoj po tem, ko ugotovi, da gasilsko vozilo, ni v skladu z naročenim, pa to ni bilo ugotovljeno ob
prevzemu. Vsi stroški z reklamacijo bremenijo dobavitelja.
Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti šolanje 5 voznikov/strojnikov na sedežu naročnika
- šolanje se izvede s strani predstavnika ponudnika v roku 15 dni po primopredaji vozila
- na šolanju se izvede: prikaz delovanja vozila, prikaz delovanja vseh vgrajenih naprav, praktični
preizkus opreme in vgrajenih naprav, testiranje in praktični preizkus delovanja črpalke.
10. člen
Dobavitelj se obvezuje da bo v obdobju desetih let od prevzema gasilskega vozila, zagotavljal
možnost rednega servisiranja osnovnega vozila v primeru okvare gasilskega vozila, z lastnim servisom
na lokaciji__________________________________________________, ali preko pooblaščenega
serviserja_________________________________________________.
Dobavitelj se obvezuje da bo v obdobju desetih let od prevzema gasilskega vozila, zagotavljal
možnost rednega servisiranja nadgradnje oziroma okvare delov nadgradnje, z lastnim servisom na
lokaciji__________________________________________________, ali preko pooblaščenega
serviserja_________________________________________________.
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Stroški vzdrževanja in servisiranja gasilskega vozila niso predmet te pogodbe. Naročnik je prost pri
izbiri pooblaščenega serviserja, skladno z garancijskimi pogoji.

11. člen
Dobavitelj jamči, da je , da je odzivni čas v primeru servisiranja ali okvare gasilskega vozila
maksimalno 24 ur od prejema poziva s strani naročnika.
Dobavitelj jamči sam ali preko pooblaščenega serviserja da:
-ima zagotovljeno servisno mrežo za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe,
-ima za servisiranje in popravilo gasilskega vozila ustrezno usposobljene delavce,
- bo zagotovil popravila v primeru okvare gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z
naročnikom,
- da bo sam ali preko pooblaščenega, v gasilsko vozilo, če bo to zahtevalo v primeru okvare, vgrajeval
samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače.
12. člen
Dobavitelj na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika za vsako posamično fazo naročniku
izstavi fakturo. Naročnik se zavezuje plačati račun 30. dan od datuma izdaje računa.
Naročnik bo dobavitelju izvršena dela izplačeval na transakcijski račun izvajalca številka
IBAN:_____________________________________,SWIFT:________________________________
___, in na transakcijski račun naslednjih podizvajalcev, v kolikor le ta zahteva neposredno plačilo.
-

Podizvajalec:__________________________________________,
IBAN:_____________________,
SWIFT:_____________________________
-

Podizvajalec:__________________________________________,
IBAN:_____________________,
SWIFT:_____________________________
Podizvajalec:__________________________________________,
IBAN:_____________________,
SWIFT:_____________________________
V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94.
člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.
Dobavitelj brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Dobavitelj se
obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V
kolikor dobavitelj krši obveznosti iz tega odstavka lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Dobavitelj
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naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in
podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu
Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena
ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Dobavitelj se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s
podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo
zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma
računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi
kot sprejeti in potrjeni.
Dobavitelj se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno
podizvajalcu pod pogoji, določeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z
določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji
obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali
neposredno plačilo.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu dobavitelj
predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec
mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik
odstopi od pogodbe.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne
glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki
spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na
podizvajalca.
Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:
(izpolni v primeru podizvajalstva)
Podizvajalec 1
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
naslov:_________________________________________________________
matična št.:______________________________________________________
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davčna št.:_______________________________________________________
št. Transakcijskega računa:_________________________________________
predmet del:________________________________________________________
količina del :________________________________________________________
vrednost del:________________________________________________________
kraj:_______________________________________________________________
rok izvedbe:________________________________________________________
odstotek od celotne pogodbe:__________________________________________
Podizvajalec 2
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
naslov:_________________________________________________________
matična št.:______________________________________________________
davčna št.:_______________________________________________________
št. Transakcijskega računa:_________________________________________
predmet del:________________________________________________________
količina del :________________________________________________________
vrednost del:________________________________________________________
kraj:_______________________________________________________________
rok izvedbe:________________________________________________________
odstotek od celotne pogodbe:__________________________________________
Podizvajalec 3
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
naslov:_________________________________________________________
matična št.:______________________________________________________
davčna št.:_______________________________________________________
št. Transakcijskega računa:_________________________________________
predmet del:________________________________________________________
količina del :________________________________________________________
vrednost del:________________________________________________________
kraj:_______________________________________________________________
rok izvedbe:________________________________________________________
odstotek od celotne pogodbe:__________________________________________
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13. člen
V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamuja s pogodbenimi deli glede na pogodbeni rok, ima
naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 ‰ od vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan, vendar največ do višine 10 % vrednosti pogodbenih del.
Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
V primeru, da pride dobavitelj v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih
rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

14. člen
Splošni garancijski rok za nadgradnjo gasilskega vozila je_________________mesecev (merilo).
Garancijski rok šasije in ponujene opreme je v skladu s ponujenim garancijskim rokom proizvajalca.
Garancijski rok iz prvega odstavka tega člena začne teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema
gasilskega vozila s strani naročnika.
Dobavitelj je dolžan ob dobavi gasilskega vozila naročniku predložiti dokumente, iz katerih je
razviden splošni garancijski rok in drugi garancijski roki vezani na dobljeno opremo.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane
dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
15. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal vse potrebne nadomestne dele za gasilsko vozilo
in vgrajeno opremo še deset let od dokončnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.
Dobavitelj bo morebitno potrebne nadomestne dele zagotovil takoj oziroma v najkrajšem možnem
času.
16. člen
S strani naročnika je pooblaščena oseba in skrbnik te pogodbe je tov. Slavko Draksler.
S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe________________________.
Poleg glavnega dobavitelja sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: (v primeru
podizvajalstva)
_______________________________________________
_______________________________________________
17. člen
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Spore med dobaviteljem in naročnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.
18. člen
Sestavni del te pogodbe je naslednja dokumentacija:
- RD z vsemi sestavnimi deli,
- ponudba dobavitelja št:___________.
19. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v
skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne
podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi. Naročnik si pridružuje pravico, da se zaradi
spremenjenih in oteženih okoliščin sklenjena pogodba razveže.
Pogodbeni stranski sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:
To pogodbo lahko odpove katerakoli od pogodbenih strank. Odpovedni rok je tri mesece.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od pogodbe:
-če mu dobavitelj dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročnikovemu,
- če se dobavitelj ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so navedeni v
predhodnih členih te pogodbe,
- če je bil v času oddaje javnega naročila dobavitelj v enem od položajev zaradi katerih bi ga moral
naročnik izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik v postopku javnega
naročanja ni bil seznanjen,
- če javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o
Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in zakona, ki ureja javno naročanje, ki jih je v
postopku v skladu z 258. Členom Pogodbe o delovanju Evropske unije ugotovilo Sodišče EU.,
- če je naročnik seznanjen, da je pristojni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo
kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja,
če dobavitelj ne upošteva reklamacij,
če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe.
V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe pred dokončnim prevzemom predmeta te pogodbe po
krivdi dobavitelja, nima proti dobavitelju nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti.
20. člen
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Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi,
kodobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, zahtevano v
prvi alinei 3. člena te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe
del in predaje objekta naročniku.
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so
odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.
Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 izvode,
dobavitelj pa 2 izvoda.
Datum: ……………………….……

Datum: ………………………………
Št.pogodbe: 1/2016

Izvajalec:

Naročnik:
PGD HRASTNIK - MESTO
Predsednik
Andrej Ferk
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Priloga H 1
POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV BIANCO MENICE
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, PGD Hrastnik – mesto, Cesta 1. Maja 55, 1430 Hrastnik, kot garancijo za resnost naše
ponudbe za pridobitev javnega naročila » Dobava gasilskega vozila AC 35/60«, izročamo bianco
lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika, PGD Hrastnik – mesto, Cesta 1. Maja 55, 1430 Hrastnik, nepreklicno pooblaščamo, da
izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5.000,00 EUR (z vključenim DDV) in z vsemi ostalimi
potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
a) kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
b) kot ponudnik ne izvedemo storitev v zahtevanem roku,
c) kot ponudnik ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,
d) kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
o zavrnemo sklenitev pogodbe ali ne sklenemo pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
o ne predložimo ali zavrnemo predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice
ali nakazila namenskega depozita za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z
določbami navodil ponudnikom.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
___________________________________________________________________
Menico se lahko unovči najkasneje v roku 90 dni po roku za oddajo ponudb oziroma do sklenitve
pogodbe. Kraj:____________________________________________________________________
Datum: _________________________________________________________________________
Izdajatelj menice (ponudnik): ________________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ________________________________________________
Funkcija:_________________________________________________________________________
Podpis: _________________________________________________________________________

Priloga: bianco menica navodilo: Ponudnik mora prilogo H1izpolniti. Ponudnik mora priložiti bianco
menico.
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Priloga H2
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku, PGD Hrastnik - mesto, Cesta 1. Maja 55, Hrastnik, kot zavarovanje za dobro izvedbo del
naše ponudbe za pridobitev javnega naročila
» Dobava gasilskega vozila AC 35/60«,
bomo izročili bianco lastno menico ter izročamo menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje menice.
Naročnika PGD Hrastnik - mesto nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico v višini
najmanj 5 % pogodbene vrednosti z DDV kar znaša
EUR
z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi
o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene
obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro
izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri:
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
s transakcijskega računa (TRR):
(številka transakcijskega računa)

Kraj:

Izdajatelj menice:
(ponudnik)

Datum:
(ime in priimek zakonitega zastopnika)
(funkcija)
(podpis)
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Priloga H3
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku, PGD Hrastnik - mesto, Cesta 1. Maja 55, Hrastnik, kot zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila
» Dobava gasilskega vozila AC 35/60«,
za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik – mesto,
Bomo izročili bianco lastno menico ter izročamo menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje menice.
Naročnika, PGD Hrastnik - mesto nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico v višini
najmanj 5 % pogodbene vrednosti z DDV kar znaša
EUR
z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem
roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova
obveznosti za odpravo napak.
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo
napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri:
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
s transakcijskega računa (TRR):
(številka transakcijskega računa)

Kraj:

Izdajatelj menice:
(ponudnik)

Datum:
(ime in priimek zakonitega zastopnika)
(funkcija)
(podpis)
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Priloga I
SESTAVINE IN VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
(1) Obvezne sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije, katero mora predložiti ponudnik:
Seznam:
1. Izjava o tehnični ustreznosti vozila s prilogami - Priloga D
2. Obrazec ponudbe - Priloga E s prilogami, izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
3. Obrazci in izjave za ugotavljanje sposobnosti
Priloge F:
• Obrazec s podatki o ponudniku, izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan
Priloga F1
• Izjava ponudnika o sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije, izpolnjena, datirana,
podpisana in žigosana
Priloga F2
• Potrdilo o referenčnem delu ponudnika, partnerja, podizvajalca - potrdilo investitorja izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan
Priloga F4
• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD oz. druge priloge
navedene v osnovnih sposobnostih.
• Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, izpolnjena, datirana, podpisana in
žigosana
Priloga F5
Obvezna priloga: Obrazec BON – 1/P ali S.BON-1/SP, izdan s strani AJPES – a.
• Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, izpolnjena, datirana,
podpisana in žigosana oz.
Priloga F6
• Referenčna lista ponudnika
Priloga F7
• Izjava za pridobitev podatkov- pravne osebe, izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
Priloga F8
• Izjava za pridobitev osebnih podatkov, izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
Priloga F9
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• Obrazec prijave-oddan na kuverti
Priloga F10
• Izjava o lastniških razmerjih
Priloga F13

4. Vzorec pogodbe , izpolnjen, podpisan, žigosan in datiran, vsaka stran posebej
Priloga G
5. Inštrumenti finančnega zavarovanja
Priloge H:
• Bianco menica s pooblastilom za izpolnitev, podpisan, žigosan, datiran
Priloga H1
Pooblastilo menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, podpisan, žigosan,
datiran
Priloga H2
•

Pooblastilo menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi, podpisan, žigosan,
datiran
Priloga H3
•

6. Sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije, podpisana, žigosana in datirana vsaka stran
posebej
Priloga I
Ponudnik mora priložiti potrjeno kopijo morebitnega Dopolnila, sprejetega v skladu s točko 4 Navodil
ponudnikom.

Seznam listin
(2) Obvezne sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije, katero mora še predložiti
ponudnik, če z njim v ponudbi sodelujejo tudi potencialni podizvajalci:

Seznam:
Podatki o podizvajalcu, udeležba podizvajalca in udeležba podizvajalca izpolnjena,
datirana, podpisana in žigosana
Priloga F3
•

•

Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje podizvajalcem, ki bodo s ponudnikom
sodelovali pri izvedbi naročila, izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
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Priloga F3/1
Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje pri izvedbi naročila, izpolnjena, datirana,
podpisana in žigosana
Priloga F3/2
•

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD oz. druge priloge
naveden v osnovnih sposobnostih.
• Izjava za pridobitev podatkov- pravne osebe - izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
Priloga F8
• Izjava za pridobitev osebnih podatkov izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
Priloga F9
• Izjava o lastniških razmerjih
Priloga F13
•

Pogodba med ponudnikom in podizvajalcem

Seznam listin
(2) Obvezne sestavine in vsebina ponudbene dokumentacije, katero mora še predložiti
ponudnik, če z njim v ponudbi sodelujejo tudi potencialni partnerji.
Seznam:
7. Obrazci in izjave za ugotavljanje sposobnosti z navodili
Priloge F:
• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD oz. druge priloge
naveden v osnovnih sposobnostih.
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev s prilogami, izpolnjena, datirana,
podpisana in žigosana
Priloga F5
•

• Izjava za pridobitev podatkov- pravne osebe - izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
Priloga F8
• Izjava za pridobitev osebnih podatkov izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana
Priloga F9
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• Izjava o skupni ponudbi
Priloga F11
• Podatki o partnerju
Priloga F12
• Izjava o lastniških razmerjih
Priloga F13
•

Pogodba o skupnem nastopanju

(3) Druge priloge, ki jih lahko predloži ponudnik in niso obvezna sestavina ponudbene
dokumentacije
• potrdila naročnikov/investitorjev o dodatnih referenčnih delih, za ponudnika (Priloga F 4),
• ostali obrazci, ki jih lahko predložijo partnerji oz. podizvajalci. (Priloga F5, F6, F7…)
Vse sestavine ponudbene dokumentacije, morajo biti razvrščene po zgornjem vrstnem redu, povezane z
vrvico in zapečatene tako, da jih ni mogoče odvzemati oz. dodajati.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse obvezne sestavine.
Ponudbena dokumentacija mora biti oddana na pripravljenih obrazcih oz. izdelana po vzorcih
naročnika, izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahteval.
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