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Povabilo k oddaji ponudbe
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE,
KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike,
da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega
naročila.
Postopek javnega naročanja po pooblastilu Koroškega gasilskega zavoda izvaja Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
Predmet javnega naročila je: Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami
naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka

Datumi

Rok za postavitev vprašanj

do 16.07.2018 do 12:00

Rok za predložitev ponudb

do 24.07.2018 do 09:00

Odpiranje ponudb

24.07.2018 ob 11:00

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Klara Cofl
E-poštni naslov: tajnistvo@gzrk.si
Telefonska št: 02 62 10 257
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
pravno zavezujoča.
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PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
•

elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.
Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za
oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete
na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani
https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo
ponudbe.
Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki
bodo oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.
V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje
ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je
navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-Oddaja
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije
e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb.
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.
Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa
je vidna samo naročniku.

VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in
spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

ROK ZA DOBAVO VOZILA
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku predal vozilo najkasneje do 31.5.2019.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Način postavljanja zahtev za pojasnila:
•

Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da
razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje
ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti
skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 15.06.2018

Izvajalec javnega naročila:

Naročnik:

Občina Ravne na Koroškem

Koroški gasilski zavod

Župan

direktor

dr. Tomaž ROŽEN

mag. Franc JUTERŠEK
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Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu
s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije oz. posameznih delov le-te.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih,
izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti
izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim
pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s
podizvajalci.
V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z
elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene
napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.
2. Zakoni in predpisi
Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih
podzakonskih predpisov:
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D,
63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno
besedilo);
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) ter
vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

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. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK
in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba
izločena iz nadaljnjega postopka.
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila
posredovati podatke o:
•
•

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških
deležih navedenih oseb in
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.
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Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6.
odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež
lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor
določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.
3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter
oblika
Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer
prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem
jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi
ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden
prevod ponudbe v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne
zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik
ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska
odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil
z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve
podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
4. Skupna ponudba
Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi
oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s
strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere
izhajajo sledeče informacije:
•
•
•
•
•
•

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za
zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt
v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije, in
navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega
naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji
za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih
subjektov v skupni ponudbi.
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Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te
razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.
5. ESPD
ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega
subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno
predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce,
ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.
V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko
namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za
izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.
6. Ponudba s podizvajalci
Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi,
to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je
naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v
celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb,
odstop od izvedbe javnega naročila
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali
odstopi od izvedbe javnega naročila.
8. Zmanjšanje obsega naročila
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki
morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja
odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice
do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje
ponudb
Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.
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 mogel 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, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
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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. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno
zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune
ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami
odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo,
na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne
smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta
naročila.
10. Obvestilo o oddaji naročila
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh
odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje
za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik
odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi
objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost
primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.
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.
11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo
sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih
drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.
Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom
podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje,
da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik
unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od
ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode
zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če
bi bilo to naročniku v interesu.
V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja
v katerem koli od naslednjih primerov:
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a.

b.

•
•

c.
d.

če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo
določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih
sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe
ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega
sporazuma;
za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v
prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali
interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega
javnega naročila, ter
bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba
ne spreminja splošne narave javnega naročila;
če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica
enega od naslednjih razlogov:

•
•

nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;
drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za
zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi
za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s
prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb
javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

e.

če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o
izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev
za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih
obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke
uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te
spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega
člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
•

•
•
•

sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili
udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki
je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge
udeležence;
sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na
način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije
Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma
poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za
namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega
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javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen
v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje
in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem
javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika
označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne
skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval
kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob
tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na
podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega
zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil
kot take.
13. Način predložitve dokumentov v ponudbi
Zaželeno je:
•
•
•

da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani
z žigom ponudnika;
da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu
navede skupno število strani v ponudbi;
da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3
naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor
bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih
delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač
pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku
preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v
ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje
ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi
naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to
navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja
ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali
v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt
14. Veljavnost ponudbe
Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba zavrne.
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v
fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za
določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo
zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.
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15. Pravno varstvo
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za
revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni
ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo,
ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z
njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku
ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa
drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave,
povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala
javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug
morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega
naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali
ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati
takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in
revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno
upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz
14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom
zavrže.
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Merila
Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV
Relevantna je skupna ponudbena cena iz obrazca
Ponudba v EUR brez DDV.
Ponder 1:

Najnižja ponudbena cena v EUR brez
DDV

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo
dobil 70 točk. Ostali ponudniki bodo dobili točke po
formuli:
(najnižja ponujena cena/ponujena cena) x 70 =
število točk

Ponudnik, ki bo ponudil izvedbo nadgradnje na način,
da bo ta izvedena iz samonosilnih aluminijastih plošč,
ki bodo vijačene v celoto, bo v okviru predmetnega
ponderja prejel 5 točk.

Ponder 2:

Izdelava nadgradnje vozila iz
samonosilnih aluminijastih plošč, ki so
vijačene v celoto

Ostali ponudniku, ki takšne izvedbe ne bodo ponudili,
v okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih
točk.
V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja izdelavo
nadgradnje vozila iz samonosilnih aluminijastih
plošč, ki so vijačene v celoto, mora navedeno
dejstvo izhajati iz prilog ponudbe (tehnična risba
vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis
vozila).

Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe in izvedbe ponudil
vrtljive mehanske stopnice za vstop v kabino, bo v
okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.

Ponder 3:

Vrtljive mehanske stopnice za vstop v
kabino

Ostali ponudniku, ki takšnih stopnic ne bodo ponudili
(kot izhaja iz tehničnih specifikacij ponudniki lahko
izvedejo tudi zgibne stopnice), v okviru predmetnega
ponderja ne prejmejo dodatnih točk.
V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja izvedbo z
vrtljivimi mehanskimi stopnicami za vstop v kabino,
mora navedeno dejstvo jasno izhajati iz prilog
ponudbe (tehnična risba vozila z osnovnimi podatki
o vozilu, tehnični opis vozila).

Ponder 4:

Kombinirana črpalka z eno stopnjo na
normalnem tlaku in štirimi stopnjami na
visokem tlaku

Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe ponudil in dobavil
kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku
in štirimi stopnjami na visokem tlaku, bo v okviru
predmetnega ponderja prejel 5 točk.
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Ostali ponudniku, ki takšne črpalke ne bodo ponudili, v
okviru predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih
točk.
V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja takšno črpalko
v obrazcu ponudba navede znamko in tip črpalke.

Ponder 5:

Gasilska nadgradnja, gasilska črpalka,
vgrajen navijalni boben in visokotlačni
ročniki na ceveh navijakov istega
proizvajalca

Če ponudnik ponudi gasilsko nadgradnjo, gasilsko
črpalko, vgrajen navijalni boben, in visokotlačne
ročnike na ceveh navijakov istega proizvajalca, bo v
okviru predmetnega ponderja prejel 5 točk.
Ostali ponudniku, ki tega ne bodo ponudili, v okviru
predmetnega ponderja ne prejmejo dodatnih točk.
V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja zgoraj
navedeno, v obrazcu ponudba to tudi opiše .

Ponudnik, ki bo v okviru ponudbe ponudil in izvedel
nadgradnjo, pri kateri preliv rezervoarja za vodo ne bo
izstopal na pohodno površino strehe, bo v okviru
predmetnega ponderja prejel 5 točk.

Ponder 6:

Preliv rezervoarja za vodo ne sme
izstopati na pohodno površino strehe

Ostali ponudniku, ki takšnega izvedbe preliva
rezervoarja ne bodo ponudili, v okviru predmetnega
ponderja ne prejmejo dodatnih točk.
V kolikor ponudnik v ponudbi ponuja izvedbo na
način, da preliv rezervoarja za vodo ne bo izstopal
na pohodno površino strehe, mora navedeno
dejstvo izhajati iz prilog ponudbe (tehnična risba
vozila z osnovnimi podatki o vozilu, tehnični opis
vozila).

Ponudnik, ki ima poleg zahtevanega veljavnega
standarda za nadgradnjo ISO 9001 še veljaven:
- standard ISO 14001 v okviru predmetnega ponderja
pridobi 2,5 točke,
- standard OHSAS 18001, v okviru predmetnega
ponderja prejme 2,5 točke.
Ponder 7:

Standard kakovosti

Ostali ponudniki, ki ne razpolagajo z navedenima
standardoma v okviru predmetnega ponderja ne
prejmejo dodatnih točk.
V kolikor ponudnik razpolaga s katerim izmed zgoraj
navedenih certifikatov mora kopijo certifikata priložiti
v ponudbi. V kolikor ponudnik v ponudbi kopije
certifikata ne bo predložil bo naročnik štel, da s tem
ne razpolaga.

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.
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Pogoji za priznanje usposobljenosti
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži 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, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih
sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih
za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
Razlogi za izključitev

POGOJ 1
Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
ugotovi, da je bila 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, izrečena pravnomočna sodba za
dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava ali ESPD) v
zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega
subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
DOKAZILO

Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je
razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju
predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega
naročila.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in
zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v
matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji v skupni
ponudbi

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s
kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta
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(obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in
zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov
gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega
odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 2
Plačani davki in
prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
ugotovi, 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 države naročnika, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če
na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD.
DOKAZILO

Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno,
da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo
naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski
subjekt.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.
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Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega
odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3
Ponudnik ni
izločen iz
postopkov oddaje
javnih naročil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta 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.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD.
DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami,
ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

/

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

POGOJ 4
Prekršek v zvezi s
plačilom za delo

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD.
DOKAZILO

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega
bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, lahko
naročnik potrdilo pridobi sam.
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NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali
trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski
subjekt.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca.

Poslovna in finančna sposobnost

Šteje se, da je ponudnik ekonomsko in finančno sposoben, če ima tekočo bonitetno oceno:

POGOJ 1
Ponudnik mora biti
ekonomsko in
finančno
sposoben

-

izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali
izdano s strani Fitch Ratings najmanj BBB- ali
izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Baa3.

Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer
mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih
bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna
hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami. (v
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)
Šteje se tudi, da je ponudnik ekonomsko in finančno sposoben, če:
-

DOKAZILO

v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdil-a banke ni imel blokiranega transakcijskega
računa, (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

- Zahtevani obrazec za bonitetno oceno ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe, lahko fotokopija, iz katerega mora med drugim izhajati, da v zadnjih 6 mesecih
pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
- Potrdila bank ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudb.

NAVODILO /
OPOMBA

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo bilance uspeha in stanja za
zadnja tri poslovna leta (2015, 2016, 2017) in potrdila vseh bank (ne starejše od 30 dni), pri
katerih imajo odprte transakcijske račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika in
predložijo bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po
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pravilih
Basel
II
(Primerljivost
bonitetnih
ocen
je
razvidna
http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen.
sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudb).

na:
(ne

Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja in bilanco uspeha za zadnja tri leta
in potrdilo vseh bank ( ne sme biti starejše od 30 dni), pri katerih ima odprte transakcijske
račune, ki izkazujejo plačilno sposobnost ponudnika.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik
namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika,
ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat, oziroma
ponudnik svoj sedež.

Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

POGOJ 2
Sposobnost za
opravljanje
poklicne
dejavnosti

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo
v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih
registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije,
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem
dovoljenju ali članstvu.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.
DOKAZILO

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
kandidata oziroma ponudnika.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed
partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega
izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

MORAJO izpolnjevati pogoj
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Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak
izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika
podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Tehnična sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da je kot proizvajalec nadgradnje v zadnjih treh (3) letih pred objavo
javnega naročila na Portalu javnih naročil:

POGOJ 1
Referenca za
dobavo in
nadgradnjo
gasilskega vozila

-

izvedel vsaj tri (3) dobave gasilskega vozila končnim uporabnikom, ki so poklicne
gasilske enote ali GEŠP (Gasilske enote širšega pomena) v državah EU pri čemer
pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 360.000,00
EUR z vključenim DDV in

-

de je uspešno izvedel in dobavil najmanj tri (3) istovrstna gasilska vozila končnim
uporabnikom v EU.

Kot istovrstno gasilsko vozilo se šteje vsako gasilsko vozilo, ki kumulativno ustreza
naslednjim pogojem:
● da ima referenčno vozilo najmanj 1 + 5 sedišča za posadko,
● da ima referenčno vozilo kabino za posadko integrirano v nadgradnjo,
● da ima referenčno vozilo rezervoar za vodo prostornine najmanj 2.500 litrov,
● da ima referenčno vozilo vgrajeno črpalko s pretokom vode najmanj 2.500 l-min pri 10
bar,
● da ima referenčno vozilo svetlobni stolp in
● da ima referenčno vozilo vgrajen elektro agregat moči najmanj 8 kVa.

DOKAZILO

Izpolnjena referenčna lista.

Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od treh let od objave tega javnega
naročila.
NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z
dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih
del, se takšna referenca ne upošteva.

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
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POGOJ 2
Standard
kakovosti

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in bo v okviru izvedbe javnega naročila izvajal
nadgradnjo, mora razpolagati z veljavnim standardom kakovosti ISO 9001.

DOKAZILO

Veljavni certifikat.

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

/

MORAJO izpolnjevati pogoj

MORAJO izpolnjevati pogoj
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Finančna zavarovanja
Zavarovanje za resnost ponudbe
Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: najmanj 3,00 % ponudbene vrednosti brez DDV
Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb
Ponudnik mora predložiti originalno zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in
vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo
predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo
skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.
Zavarovanje za dobro izvedbo
Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od roka za dobavo gasilskega vozila.
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku
izročil ustrezno zavarovanje
Zavarovanje za odpravo napak
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje
Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: za šasijo – 12 mesecev od dobave vozila
za nadgradnjo – 24 mesecev od dobave vozila
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku
izročil ustrezno zavarovanje
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Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije
Standardni podatki o vozilu GVC 16/25 18T 340KS 4X4
Razred onesnaževanja EURO5
Tip vozila Kesonar in šasije
Kabina Kabina 'C'
Medosna razdalja 3900 mm
Previs 1925 mm
Namestitev krmiljenja levo
Dovoljene teže
Skupna teža 18000 kg,
motor / hlajenje/sklopka
Motor 340 KM / 250 KW EURO5 -1250 Nm
hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka
visko ventilator
EDC-regulacija motorja
Oljno korito za naklon pri vzponu do 30 %
Filter za gorivo
Gretje filtra goriva
Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov (KSM) s funkcionalnostjo nadgradnje
1-valjni zračni kompresor 238 ccm
motorna zavora povezana z zavornim pedalom
Pojačana motorna zavora (EVB)
Naprava za hladni zagon motorja
predpriprava za napravo za vklop in izklop motorja na koncu okvirja
Elektronski omejevalnik hitrosti 89 km/h
Tempomat
Protihrupna zašcita 82 dB
Sesalna naprava z izpušnim sistemom
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Suhi filter stransko desno na okvirju s predizločevalnikom
Izpušni sistem z loncem vzdolžno in zadnjo cevjo levo
Menjalnik
Programska oprema menjalnika TipMatic® Emergency (intervencijska vozila na terenu), ali podobno
Menjalnik TipMatic®, ali podobno
Nevtralni položaj
upravljanje zapore za razdelilni menjalnik
razdelilni menjalnik - odzračevanje pokončno
Izvod moči
NM AS/10b s prirobnico f=1,80 zgoraj
Ventilator za trajnejšo uporabo(potrebno pri delovanju več kot
1 uro)
prednja os / vzmeti
prednja os gnana-pogonska
prednje vzmeti parabolične 7,5 t
zapora diferenciala na prednji osi z opozorilnim brenčalom
Omejena sposobnost krmiljenja pri vklopljeni zapori dif. na prednji osi
vklopljiv pogon prednjih koles
Visoka izvedba
stabilizator za prednjo os
zadnja os / vzmeti
parabolične zadnje vzmeti 11,5 t
Zapora diferenciala na zadnji osi
stabilizator za zadnjo os
Prenos
Prenos osi i = 5,33
pnevmatike in platišča
platišča z 10 luknjami 8,25-22,5 na 1 prednji osi TL
platišča z 10 luknjami 8,25-22,5 na 1 zadnji osi TL
platišče z 10 luknjami 8,25-22,5 kot rezervno kolo TL
2 * WA 295/80R22,5 LENK-S+G TL 152/148 K
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4 * WA 295/80R22,5 ANTR-S+G TL 152/148 K
1 * WA 295/80R22,5 LENK-S+G TL 152/148 K
Pnevmatike CONTINENTAL HDW2 SCANDINAVIA ali podobno
Vseh 6 pnevmatik mora biti enakih
Rezervoar za gorivo
Rezervoar goriva minimalno 125 l iz plastike,
sklop rezervoarja za gorivo
sito rezervoarja za gorivo
Veriga za zapiralo rezervoarja
Pokrov rezervoarja s ključavnico 1 kom., prezračevan, sistem enotnega ključa
Krmiljenje
krmiljenje nameščeno na levi
Hidravlično krmiljenje
Po nagibu in višini nastavljiv volan
Rezervoar za olje krmilnega sistema
ključavnica volana
Šasija
medosna razdalja 3900 mm
previs okvirja zadaj 1925 mm
jekleni odbijač
2 škobca na okvirju zadaj
2 škobca na okvirju spredaj
zadnji prečni nosilec za vlečno sklopko, nižje vpeta 83X56/120X55
Vlečne sklopke in sedla
Sklopka za priklopnik TK 226 A
Zavorni sistem
BrakeMatic (elektronski zavorni sistem), ali podobno
Proti-blokirni-sistem (ABS)
Vzpenjalna zavora (samodržalna)
bobnaste zavore na prednji osi
bobnaste zavore na zadnji osi
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brez zavornega priklopa na koncu šasije
ročna zavora delujoča tudi na prednji osi
Naprava za hiter start za posebna vozila
Stisnjen zrak-priključek za polnjenje spredaj
sušilec zraka-ogrevan
Kabina za voznika zunaj
Kabina za voznika 'C' 2240mm široka, 1620mm dolga
Osvetlitev vstopa za voznika in sopotnika
Vijačne vzmeti za uležajenje voznik. kabine za kabino C
centralno zaklepanje
vetrobransko steklo tonirano - varnostno steklo
stekla vrat-tonirano
Zadnja stranica na vozn. kabini brez okna
Mehanična dvižna strešna loputa
senčnik nad vetrobranskim steklom
vzvratna ogledala ogrevana in el. nastavljiva
ogledalo za rampo desno, ogrevano in električno nastavljivo
širokokotno ogledalo desno, ogrevano in električno nastavljivo
širokokotno ogledalo levo, ogrevano in električno nastavljivo
EU-ogledalo v sprednjem delu, na strani sopotnika
nosilca ogledal za širino nadgradnje 2400-2500 mm
elementi za zmanjšanje dežne megle
Kabina za voznika notranjost
oblazinjenje sedežev v standardni izvedbi
Komfortni zračno vzmeten sedež voznika
Statičen sovoznikov sedež s predali za shranjevanje
notranja obloga vrat-pralna
Klimatska naprava AC R134A brez FCKW-jev z avtom. regulacijo temperature
Nasloni za roko za voznika
bralna luč za voznika in sovoznika
Indikator za varnostni pas
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električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika
preklopni senčnik za voznika in sovoznika
ročaj levo in desno
Odlagalni prostor nad sprednjim steklom
Plastične obloge za tla in motorni tunel
Prikazovalniki
Instrumentna plošča km/h 'Base-Line'
jezik 1 na zaslonu armaturne plošče 'slovenski'
Indikator na instrumentalni plošči za podatke o delovanju
Akustična opozorilna naprava za vzvratno predstavo, z možnostjo zatemnitve
Prikaz hladilne tekočine in motornega olja v kabini
Osvetlitev
regulator dolžine svetlobnega snopa
Dodatni dolgi žarometi in meglenke
Halogenski dvojni žarometi H7 za desni promet
zaščitna mreža za žaromete
Pozicijske luči LED
Radio / Informacijski sistem
CB-Radijska antena na strehi kabine za voznika
Radio
predpriprava za radijsko (govorna) postajo
Električna oprema
Elektronski signal hupe
vtičnica v kabini 12V 2-polna in 24V 2-polna
mehansko glavno stikalo za akumulator
2 akumulatorja 155 Ah,
Zaboj za akumulator, možnost zaklepa
Generator na trifazni tok 28V 120A 3360W Longlive Eco
naprava za pranje stekel - električna
Za posebna vozila
Panožna uporaba: gasilci
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predpriprava za kabino za moštvo
Razno
zavesice spredaj
varnostni trikotnik
utripajoča opozorilna svetilka
cev za polnjenje tlaka v pnevmatikah - 20 m z manometrom
dvigalka 10 t
zaščitna pločevina za vijake spredaj
Dodatna oprema:
predpriprava za daljinsko vodeno sklopko
navodila za uporabo v SLO jeziku
Barve
Šasija 9011 GRAFITNO CRNA RAL 9011 W
platišča 9006 ALUMINIJASTO RAL 9006 N
Kabina za voznika 3000 OGNJENO RDECA RAL 3000 N
Opis predmeta/postavke 1: Tehnične specifikacije
za nadgradnjo
Nadgradnja:
•

Posadka vozila 1 + 1 + 2 + 4 (1+7 )

Prva vrsta (v kabini podvozja): voznik in sovoznik:
Pri obeh sedežih spredaj naj se namesti nosilec za čelado.
Druga vrsta: dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev in sedišče sedeža naj bosta
nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme. Na ta vmesni prostor naj se
namestijo: 4x maska za IDA (v torbah za shranjevanje maske), polnilci za: ročne akumulatorske svetilke,
termokamero, detektor plinov, gasilska preiskovalna vrv v torbi, torba z prvo pomočjo in aplikacijo kisika (200bar/2l),
1x paket medicinskih rokavic (200kos). Pod sedežema naj se nahaja predal za drobno opremo.
Tretja vrsta: štirje sedeži z nasloni sedežev z vgrajenimi zgibnimi nosilci za IDA.
Vsi sedeži z nasloni z vgrajenim zgibnim nosilcem za IDA, naj omogočajo namestitev aparata z eno kompozitno
tlačno posodo 7,2 l/300 bar. Naj imajo blokado odpiranja, ki se sprosti ročno. Sedeži naj bodo opremljeni s
homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi. Pod sedeži naj bo prostor za 4x gasilsko reševalni pas Haberkorn .
Notranjost kabine na bo iz gladkega eloksiranega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov. Sedeži in
nasloni naj bodo iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo.
Streha kabine naj ima nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Omogočen
naj bo enostaven dostop za vzdrževanje in morebitno zamenjavo modrih luči.
Tla prostora za posadko naj bodo obložena z odstranljivo, ne drsljivo podlogo v izvedbi (tesnjenje, zavihek), ki
onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. Na stropu naj bodo nameščeni kvalitetni ročaji
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za oprijem med vožnjo. Prostor za posadko naj bo primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko
naj bo preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in
izstopanje. Gibanje teh stopnic naj bo pogojeno z odpiranjem vrat: v zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in
prahu. Stopnice naj bodo osvetljene, prekrite pa s proti z drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli
mehanizma za gibanje stopnic naj bodo ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Rob tal kabine naj bo
označen z vrsto LED diod. Za lažji vstop / izstop naj bodo nameščeni drogovi za prijemanje. Izstopna odprtina
vrat naj bo čim bližje stropu kabine. Vrata naj se odpirajo minimalno 80° glede na vozilo. Okna vrat naj se odpirajo
z elektromotorjem.
Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki bosta med seboj prečno
povezana. Nanj se naj pritrdijo pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke,
črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir naj bo preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno
podvozje vozila naj bo/je zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.
Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino.
Izvedena naj bo kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja). Nadgradnja naj bo izvedena
tako, da bo torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Rezervoar vode naj bo vzdolžno
postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. Levo in desno naj bo prostor za namestitev opreme, zaprt
s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija
(barvane antracit sive), ki bodo med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili na bodo elastična tesnila.
Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih naj ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet
naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da
je katera izmed rolet odprta, naj se to kot opozorilo prikaže v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme
naj ima nadgradnja pod vsako roleto (razen pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice, prekrite s proti drsnim
posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice naj imajo pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter
dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake naj bo 250 kg. Pri zaprti legi naj tesno zaprejo
vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) naj bo zaprta z dvižnimi vrati, ki ima pri odprti legi
na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost
nadgradnje naj bo izdelana iz gladke pločevine iz ščetkanega aluminija. Streha nadgradnje naj bo pohodna, pokrita
oziroma premazana s proti drsno oblogo. Na levi in desni strani nadgradnje naj bosta povišana robova z
integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi
zadaj. Zadaj naj se nahajata tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe naj bo preko zgibne lestve
in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev naj bo nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje.
Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena naj se
vgrezne v nadgradnjo, pri tem naj se trdno zasidra na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho naj
bosta ob lestvi ob strani zgoraj dva pokončna oprijemalna drogova. Streha naj bo osvetljena. Na strehi naj se naredi
pritrdišče za 4 delno aluminijasto stikalno lestev in za trodelno lestev z vrvjo in podporniki.
Nadgradnja naj ima dve hitro napadalni napravi navijaka, vgrajena v sredinskem levem in desnem boksu zgoraj
nad kolotekom. Visokotlačna cev navijakov naj ima dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. Cev naj bo ob izvleku
vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobnov naj bo elektromotoren preko stikala, z
možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Revolverski tip VT ročnikov je Rosenbauer Nepiro Ergo ali
podobno. Za zaščito opreme, nameščene pod napravo, pred umazanijo ter vodo naj bo pod navijakom nameščena
zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.
Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji naj bodo označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem
primeru pa s slovenskimi napisi. Težja oprema se namesti čim nižje lažja pa v višje predele nadgradnje. Prav tako
naj bodo vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi
napravami obvezno navedena v slovenskem jeziku.
Črpalka Rosenbauer NH 35 ali enakovredna:
Črpalka Rosenbauer NH 35 ali enakovredna je izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1
in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-250. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz
menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena naj bo v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem
vode. Izvedba črpalke naj bo centrifugalna. Vklop črpalke naj bo možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je
nameščena črpalka. Naj bo avtomatizirano: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila
rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, naj bodo izdelani iz korozijsko
odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka naj ima avtomatsko sesalno napravo
za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo naj ima
črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega
vira pa naj ima črpalka priklop Storz 38, prav tako zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke naj bo šest:
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•
•
•

dva velikosti 75 mm (Storz B): 1 x v levem zadnjem boksu, 1 x v desnem zadnjem boksu. Oba
izhoda naj bosta opremljena z zapornimi ventili, ki so nameščeni zadaj na črpalki in slepimi
spojkami,
dva velikosti 75 mm (Stroz B) 1 x levo zadaj pri črpalki, 1 x desno zadaj pri črpalki. Oba izhoda naj
bosta opremljena z zapornimi ventili, ki so nameščeni zadaj na črpalki in s slepimi spojkami.
dva visokotlačna izhoda 38 mm (Storz 38): oba povezana s hitro napadalnima napravama
(navijakoma).

Črpalka naj ima avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na
tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke naj ima omogočeno gretje / hlajenje
(v primeru ekstremnih pogojev). Črpalka ter pripadajoči cevni sistem naj imajo možnost popolne izpraznitve vode
(za zimski čas). Prav tako naj bo omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, ki pridejo v stik s penilnim
sredstvom. Črpalka naj ima sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki,
sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto (kadar se uporablja penilno sredstvo). Črpalka
naj ima možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena mobilnost pri gašenju. Vklop
te opcije naj bo v kabini podvozja. Črpalka naj ima ročno upravljanje za preklop med nizkim in visokim tlakom, za
odpiranje tlačnih izhodov B in 38 mm in za sesalno napravo. Vse ostale funkcije naj se upravljajo daljinsko na
upravljalni omarici – plošči nameščeni ob/na črpalki. Te so: vklop/izklop črpalke, nastavitev vrtljajev motorja,
avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju
vode, vklop/izklop električnega generatorja in funkcije za upravljanje s svetlobnim stolpom (dvig/spust, vklop
žarometov). Kontrolna plošča črpalke naj ima naslednje pokazatelje: manovakuumeter, manometer za nizki tlak,
manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovalnih
ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja.
Kontrolna plošča naj ima nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila naj bodo v slovenskem jeziku. Črpalka
naj bo protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna
dela. Prav tako je omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in z desne strani nadgradnje.
Tlačni izlivi naj bodo barvno označeni: normalni tlak – zelena barva, visoki tlak – vijolična barva, penilo – rumena
barva. Polnilni priklopi za vodo – modra barva.
Rezervoar za vodo:
Kapaciteta rezervoarja za vodo je 3000 litrov. Izdelan naj bo iz poliesterskih smol, ojačanih s steklenimi vlakni
oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Postavljen naj bo vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno
število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za
polnjenje rezervoarja naj bosta zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta s slepo spojko. Vsak
polnilni priklop naj ima proti povratni ventil. Rezervoar naj ima avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri
polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca ¾ kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne
napolnitve. Na levi in desni strani nadgradnje na bosta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju,
izdelana iz LED luči različnih barv. Na zgornji strani naj ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v
primeru popravil.
Svetlobni stolp:
Pnevmatski svetlobni stolp naj ima vgrajenih 8 LED reflektorjev NORDIC LIGHTS CENTAURUS 2X LEVO, 2X
DESNO, 2X NAPREJ IN 2X NAZAJ: napetost/tok/moč: 24V/3,5A/85W, svetilnost: 11.500 lm, barva temperature:
5700K, ohišje: aluminij, ali podobno. Položaj stolpa naj bo v sredinskem delu nadgradnje. Skupna višina
dvignjenega stolpa se meri od vrha nadgradnje in naj bo 2,8 m. Upravljanje s stolpom naj bo z upravljalno ploščo
ob črpalki. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo v kabini in na plošči pri črpalki pri
izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore
vozila.

Vlečni vitel:
Vlečni vitel naj bo Mamut CE-EWN 17500U ali enakovreden. Vlečna sila 7.900 kg. 24 V, Opremljen naj bo z
specialno 2x valjano žično vrvjo dolžine 26,5 m in premera 12 mm, primerna za vitlo 8,5t. Krmiljenje naj bo z
upravljalno konzolo preko kabla.
Razsvetljava :
Na sprednji strani vozila v maski naj bodo vgrajeni 4 modre bliskajoče LED luči. 2 LED utripajoči luči, modre barve,
nameščeni v povišek strehi kabine. Povišek-blenda original kabine služi kot estetski zaključek kabine z višino
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nadgradnje. Luči so integrirane v blendo in sledijo konturam blende. LED utripajoče luči naj bodo podaljšane na
stran vozila.
2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v zadnjem delu nadgradnje vozila. LED utripajoče luči naj bodo
podaljšane na stran vozila. Zvočni sistem za javno opozarjanje PH Federal signal PA 300 ali podobno (ojačevalnik
200W) in sirene Martin horn ali podobno. Fanfare 4x. Kompresor za zračne/ pnevmatske sirene naj bo nameščen
zaboju na strehi kabine. Na zadnji strani nad črpalko naj bo vgrajena usmerjevalna prometna tabla, katera omogoča
programiranje 4 tekstov in puščice; levo, desno in utripanje. Na zadnji strani med reflektorjema kratkega dosega
naj bo nameščena vzvratna kamera, katera naj ima povezavo na LCD zaslon v kabini pri šoferju.
Osvetlitev prostorov za opremo naj bo izdelana iz LED svetilnih trakov IP zaščite. Za osvetlitev okolice naj bodo
vgrajeni reflektorji kratkega dosega LED na vsaki strani ; levo 6 in desno 6, na sprednji strani v senčniku 2 x LED
in zadaj nad črpalko 2 x LED, z možnostjo vklopa tudi iz vozniške kabine. V kabini za posadko naj bo razsvetljava
na stropu kabine v drogovih, prav tako naj bo LED razsvetljava v drogovih ob izstopu iz podaljšanega dela nad
stopnicami.
V vozilo pri vozniku in sovozniku naj bo vgrajena mobilna radijska postaja . Vozilo naj bo opremljeno z oddvojenim
mestom za radijsko postajo do prostora s črpalko. Oddvojeno mesto naj bo povezano z mobilno radijsko postajo iz
kabine.
Na vozilo na levi strani na kabini naj bo vgrajena vtičnica z napajalnikom za vzdrževanje, tako imenovan AIRBox
24V. Zunanjo polnilno enoto mora proizvajalec namestiti tudi v garažo gasilske enote.
Med voznikom in sovoznikom naj bo vgrajen LCD zaslon, kateri prikazuje naslednje indikatorje in vklopno/izklopna
stikala :
•
•
•
•
•
•
•
•

vklop/izklop razsvetljave
vklop/izklop svetlobnih teles
vklop/izklop zvočnih teles
indikator odprtih vrat in rolet
indikator dvižnega stebra
indikator preklopne lestve
indikator odprtega zaboja na strehi
vzvratna kamera

Pri sovozniškem sedežu naj bo vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov.
Vsa elektrooprema in signalne naprave naj bodo v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU
na dan dobave vozila.
Pritrdišča za opremo
V vozilu naj bodo narejena vsa pritrdišča za opremo, katero dostavi naročnik oziroma je predmet razpisne
dokumentacije.
V vozilo naj se vgradijo dve preklopni steni v L1 in D1, vgradita naj se dve izvlečni steni za elektro agregat in agregat
za hidravlično orodje, vgradi naj se higienska stena, vgradi naj se izvlečna stena za gasilne aparate in ostala
pritrdišča za opremo po seznamu. Nad črpalko naj bosta vgrajena dva izvlačljiva predala za opremo.
Barvanje, označbe
Barvanje:
•
•
•
•

kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000
blatniki, odbijači, povišan rob nadgradnje – bela RAL 9010
platišča srebrne barve RAL 9006
okvir črne barve RAL 9011

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kakovostne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami.
Izvedba:
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Zaščita podvozja in delov nadgradnje in kabine
Odsevni trakovi na robovih nadgradnje
Napisi:
- V slovenskem jeziku ali s simboli
- spredaj na maski vozila napis GASILCI
- na vratih vozila znak zavoda KGZ Ravne
- na strani L in D in zadaj napis spletne strani www.poklicnigasilci-ravne.si
- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112
Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi
zahtevami. Ponudnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila.
Testiranje in prevzem
Predhodni prevzem vozila pred namestitvijo opreme v vozilo.
Končni prevzem vozila pri proizvajalcu po namestitvi opreme v vozilo.
Pregled obsega kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo.
Pregled podvozja, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,…)
Preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila.
Pregled delovanja svetlobnega stolpa.
Meritve tlakov in pretokov na črpalki.
Delovanje in moč vlečnega sistema – hidravličnega vitla Mamut
Meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov.
Tehnični načrti in izračuni
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi
podatki o vozilu;
•
•
•
•

načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje
strani vozila in pogledu odzgoraj;
načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,
izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje,
rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni
teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (8 gasilcev);
fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno
zahtevnejše kose).

Usposabljanje
Opravi se usposabljanje za tri osebe za uporabo in vzdrževanje vozila v trajanju en delovni dan pri proizvajalcu. Na
naslovu naročnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju štirih delovnih dni.
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Dokumentacija
Za podvozje:
1x komplet v skladu z dobavo proizvajalca podvozja, v slovenskem jeziku
Za nadgradnjo:
1x navodila za uporabo v Slovenskem jeziku
Navodila za vzdrževanje v Slovenskem jeziku
Izjave o skladnosti vozila in vse vgrajene ter nameščene naprave v Slovenskem jeziku
Katalog rezervnih delov
Načrti elektro instalacij
Opis predmeta/postavke 2: Oprema za GVC 16/25
KGZR
OPREMA ZA GVC 16/25 KGZR
Opomba:
Označeno opremo z rdečo barvo zagotovi naročnik sam, ponudnik zagotovi namestitev in pritrdišča v
nadgradnji.

Zaščitna oprema
Izolirni dihalni aparati Drager, 7,2/300 (dostavi naročnik)

4

Maska za izolirni dihalni aparat Drager nadtlačna (dostavi naročnik)

4

Rezervna tlačna posoda 7,2/300 (dostavi naročnik)

4

Reševalna maska za ponesrečenca normalno tlačna (dostavi naročnik)

2

Tyvek Tychem F kombinezon (dostavi naročnik)

5

Zaščitna očala po EN 166

3

Polmaska (respirator) za prašne delce po EN 149 – paket 15 kos

1

Hlače + jakna (zaščitna oprema za delo v gozdu) (dostavi naročnik)

2

Čelada gozdarska (dostavi naročnik)

2

Obleka proti visokim temperaturam (pakirano v vreči dimenzije: dol. 55cm, šir. 50cm in viš. 55cm)
(dostavi naročnik)

1

Električno odporne rokavice 20 000V

1 par
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Gasilska oprema
Ročni gasilni aparat na prah S-6 (dostavi naročnik)

1

Ročni gasilni aparat Bioversal 9 l, OF (dostavi naročnik)

1

Ročni gasilni aparat CO2-5kg (dostavi naročnik)

1

Gasilski aparat na prah D 12kg

1

Reševalna negorljiva ponjava zapakirana po EN1869 (cca 160×200cm)

2

Posoda za penilo 20 l, Sthamex F-15

4

Naprtnjača za gašenje ERMAK 25l ali podobno

2

Kovinsko vedro 15L

1

Absorbent v vedro 10l (dostavi naročnik)

2

Pivniki 40x40 10 kosov paket (dostavi naročnik)

2

Cevi, armature in pribor
Tlačna cev B 10m (dostavi naročnik)

1

Tlačna cev B 15m (2 kosa v 1 košari, 6 kosov v nadgradnji)

8

Tlačna cev C 15m (6 kosov v dveh košarah, 6 kosov v nadgradnji)

12

Tlačna cev D 15m

2

Košara za cevi velikosti B po DIN 14827

1

Košara za cevi velikosti C po DIN 14827

2

Visokotlačna cev 38 MS 15m (2 kosa v nadgradnji)

2

Hidrantni nastavek B/BB

1

Ključ za podtalne hidrante

1

Ključ za spojke ABC

2

Ključ za spojke H38

2

Ključ za nadtalne hidrante nadtalen

1

Razdelilec na zasun B/CBC (trojak)

2
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Vodni ščit C

1

Cevni pritrdilec

4

Cevna obveza B

2

Cevna obveza C

2

Omejevalec tlaka B

1

Zaporni zasun B

1

Prehodna spojka A/B

1

Prehodna spojka B/C

4

Prehodna spojka C/D

2

Prehodna spojka C/H

2

Cevni mostiček B

2

Univerzalni ročnik z nastavljivim pretokom C 400l

4

Uporno koleno C

1

Suličasti ročniki v alu zaboju 60x40x22cm (dostavi naročnik)

1

Visokotlačni ročnik Nepiro Ergo ali podobno (za navijak)

2

Ročnik za težko peno S2

1

Ročnik za srednjo peno M2

1

Medmešalec za peno Z2

1

Sesalna cev za penilo D

1

Pro pak (gašenje s peno) dimenzije dol. 40cm, širine 30cm, višine 45cm (dostavi naročnik)

1

Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov z verigo

1

Reševalna oprema
Stikalna lestev po EN1147- 4 deli

1

Povezovalni kos za stikalno lestev

1

T3 del za stikalno lestev

1
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Drog lestev po EN 1147:2001

1

Raztegljiva trodelna lestev iz aluminija, z vrvjo in podporami v skladu z DIN EN 1147

1

Vreča z vrvno tehniko komplet (statična vrv 60m premer 11mm z torbo 2 kos – 1 kos bela bavba
1 kos rdeča barva, kombinirani pas PROFI WORKER III ali podobno 2 kos, neskončne zanke 6
kos – 2 kos 60cm, 2 kos 80cm, 2 kos 120cm, prestrezanje padca Singing Rock Reactor 3, tip I,
dolžine 85 cm ali podobno 2 kos, ročna prižema 2 kos, D vponka 6 kos, vponka oval 4 kos, vrvna
zavora petzl ID ali podobno 2 kos.

1

Reševalna vrv Tendon Secure statična 11Φ 60 m rdeče barve v zaščitni vrečki

1

Reševalna vrv Tendon Force statična 11Φ 60 m črne barve v zaščitni vrečki

1

Vrv preiskovalna 50 m v zaščitni vrečki

1

Vrv delovna 30 m v zaščitni vrečki (dostavi naročnik)

2

Gasilsko reševalni pas Haberkorn različnih velikosti (dostavi naročnik)

4

Sanitetni pribor
Torba z prvo pomočjo in aplikacijo kisika (200bar/2l)

1

Zajemalna nosila Ferno po EN 1865 v zaščitni torbi (dostavi naročnik)

1

Koritasta nosila dvodelna - zložljiva

1

Enodelni pasovi z kovinsko zaponko za koritasta nosila

8

Komplet univerzalna vratna opora Ferno za zajemalna nosila (dostavi naročnik)

1

Nitrilne rokavice velikost (dostavi naročnik)

200 kos

Odeja za pokrit ponesrečenca

2

Imobilizacijska naprava KED (dostavi naročnik)

1

Osvetlitev, signalizacija in zveze
Odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče bel 500 m

2

Cestni stožci odsevni zložljivi

6

Talne opozorilna utripajoča luč LED modre barve, polnilna

6

Triopan gasilski v zaščitni vreči

2

35

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
GAČNIKOVA POT 5
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Splet: http://www.ravne.si
Email: obcina@ravne.si

LED Reflektor, min 15.000 lm, 10 m kabla, IP 66,nastavek po DIN 14640

2

Trinožno stojalo za reflektor teleskopsko

1

Mostiček za montažo dveh reflektorjev

1

Razdelilec, 3 delni, zaščiten proti vodi DIN 40050 IP55

1

Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 3×2,5 mm2, 230 V, 16 A (dostavi naročnik)

2

Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 5×2,5 mm2, 400 V, 16 A (dostavi naročnik)

1

Prenosna svetilka v Ex izvedbi z polnilcem v vozilu STREAMLIGHT SURVIVOR LED C4 ali
podobno

2

Skupna oprema
Detektor nevarni plinov Scott (dostavi naročnik)

1

Termovizijska kamera Bullard T4max (dostavi naročnik)

1

Polnilec termokamere za montažo v vozilo (dostavi naročnik)

1

Nosilec z navijalno vrvico za nošenje termokamere (dostavi naročnik)

1

Rezervna baterija za termokamero Bullard T4 Max (dostavi naročnik)

1

Prenosna UKW postaja Motorola DP 3600 z dodatnim mikrofonom
(pogovorko) in polnilcem za polnjenje v vozilu (24V) -sovoznik sprogramirana

1

na sistem ZARE (dostavi naročnik)
Tablični računalnik z nosilcem na sovoznikovem sedežu (dostavi naročnik)

1

Potopna črpalka 700l (dostavi naročnik)

1

Megafon

1

Mobitel ( dostavi naročnik)

1

Posebna oprema
Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat 10 l, bencin z nalivko

1

Posoda za rezervno gorivo za diesel 20 l diesel, z nalivko

1
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Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje

1

Paket za čiščenje po intervenciji, ki zajema dovod vode, dovod stisnjenega zraka, milnik,
dezinfekcijsko sredstvo in papirnate brisače (higienska stena)

1

Nadtlačni bencinski prezračevalnik FANERGI V16 NEW WSD z nastavkom za lahko peno ali
podobno

1

Polietilenska cev za generator lahke pene 30 m

1

Žični poteg (Tirfor) TU 16 1600KG+jeklenica+sidriščne palice+4x klini za sidrišče+palica (dostavi
naročnik)

1

Zaboj za tirfor od kompleta za vleko DIN 14800 – MZ 32

1

Škripec preklopni 80 kN

1

Brezkončni trak 40 kN, 4 m, siv

2

Dvodelni bremenski trak širina 5 cm, 40 kN, 8 m

2

Veriga s kavljem in obročem, 60 kN, 3 m

1

Skobec trebušat 60 kN

4

Jeklena pletenica fi 16 mm, 5 m, očesni zaključek

1

Stroji in naprave
Kotna rezalka Makita moč 2600 W, Φ 230 mm , v kovčku ali ali podobno

1

Višinski obrezovalnik Huqsvarna 327 PT5S (dostavi naročnik)

1

Rezalna plošča 230 mm diamantna

3

Rezalna plošča 230 mm za kovino

3

Elektro agregat ROSENBAUER 9 kVA (dostavi naročnik)

1

Motorna žaga Husqvarna XP 550

1

Motorna žaga Stihl MS 460 R (diamantna veriga)

1

Stihl TS 410 rotacijska reševalna žaga ali podobno husqvarna

1

Večnamenska sabljasta žaga sawzall HD28 SX-502C MILWAUKEEE v kovčku ali podobno

1

Listi za sabljasto žago (univerzalni, les, kovina)

3x 5
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Ročno orodje
Orodje Hooligan Tool Cut ali podobno

1

Lomilka večja 1500

1

Lomilka mala 600

1

Macola 5 kg

1

Škarje za okroglo železo za Φ 13 mm, izolirane za elektriko

1

Sekira gasilska

2

Sekira manjša cca 600 g z ročajem iz umetne mase Fiskars ali podobno

1

Sekira gozdarska večja z ročajem iz umetne mase Fiskars ali podobno

1

Vile

1

Metla cestna rdeča

2

Kramp

1

Lopata šaflja

1

Gozdarski cepin

1

Gasilski kavelj dvodelni (požarni kavelj)

1

Alu kovček za gašenje dimniških požarov po DIN 14800-SSWK

1

Alu kovček z orodjem po DIN 14881

1

Oprema za tehnično reševanje
Bencinski hidravlični akgregat weber V-ECOCOMPACT HONDA (dostavi naročnik)

1

Razpiralo hidravlično Weber SP 49, single kupplung (dostavi naročnik)

1

Škarje hidravlične Weber RSX 200-107 single kupplung (dostavi naročnik)

1

Hidravlični cilinder RZ 1 (dostavi naročnik)

2

Teleskopski hidravlični cilinder RZT 3-1310 XL ali podobno

1

Hidravlična cev enojna cev COAX Weber 10 rumena (dostavi naročnik)

1

Hidravlična cev enojna cev COAX Weber 10 rdeča (dostavi naročnik)

1
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Lesene podpore Weber Stab Pack (dostavi naročnik)
Podpore za stabiliziranje Weber Stab Fast MK2 ALU ali podobno

2
1 komplet

Kovinska opora za namestitev na prag vozila Weber (dostavi naročnik)

1

Dvodelni povezovalni trak 50 dolžina 8 m

2

PVC zaboj 600 × 400 × 200 brez vsebine, za lesene zagozde in podloge

2

Komplet reševalnega orodja in pripomočkov za prometne nesreče v kovčku (Rescue crash kit)
ali podobno

1 komplet

Volanska zaščita za Airbag Weber Hydravlik (dostavi naročnik)
Komplet zaščit za ostre dele Weber Hydravlik ali podobno

1
1 komplet

Kladivce za lomljenje stekla z nožem za prerez pasov

2

Žaga za steklo Weber 1 (dostavi naročnik)

1

Vrvna raglja Rope Ratchet 5 m (dostavi naročnik)

1
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Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem
in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika,
podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim
podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V
primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv
naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z
zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so
vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Obrazec
1

2

3

Naziv
Ponudba

Krovna izjava

ESPD

4

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence

5

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence

6

7

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Potrdilo o dobro opravljenem delu

Opombe
Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.
Potrebno predložiti tudi za člane
organov in zastopnike partnerjev in
podizvajalcev.

Izpolnjen.

Izpolnjen, potrjen s strani naročnika
posla – Pogoj 1 dobava in nadgradnja
gasilskega vozila
Pogoj 2 – standard kakovosti –
priložena kopija veljavnega certifikata
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8

9

10

11

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
odpravo napak

Izjava o lastniških deležih

Izpolnjen,
podpisan
in
žigosan.
Priložena bianco menica, podpisana in
žigosana.

Parafiran.

Parafiran.

Izpolnjen, podpisan in žigosan

Priloga

Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi novega gasilskega
vozila s cisterno GVC 16/25.

Parafiran, podpisan in žigosan.

Priloga

Potrdila za izpolnjevanje pogoja za poslovno in finančno
sposobnost: bonitetna ocena, potrdila banke o
solventnosti in neblokiranosti TRR

Fotokopije dokumentov.
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Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25« dajemo ponudbo, kot
sledi:
I. Ponudba številka: _______________
NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
samostojno
z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________
II. Ponudbena cena*

Postavka

Ponder 1

Opis

Vrednost brez
DDV

DDV

Vrednost z DDV

Nakup novega
gasilskega vozila s
cisterno GVC 16/25

* Vpiše se cena iz obrazca predračun

Postavka

Ponder 2

Ponder 3

Opis
Izdelava nadgradnje
vozila iz samonosilnih
aluminijastih plošč, ki so
vijačene v celoto

Vrtljive mehanske
stopnice za vstop v
kabino

Ponudnik se zavezuje, da v okviru meril
ponuja sledeče:

Ponudnik nudi izvedbo nadgradnje na način,
da bo ta izvedena iz samonosilnih aluminijastih
plošč, ki bodo vijačene v celoto: DA / NE

Ponudnik, v okviru ponudbe in izvedbe nudi
vrtljive mehanske stopnice za vstop
v kabino: DA / NE

Ponder 4

Kombinirana črpalka z
eno stopnjo na
normalnem tlaku in štirimi

Ponudnik v okviru ponudbe nudi in bo dobavil
kombinirano črpalko z eno stopnjo na
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Ponder 5

Ponder 6

Ponder 7

stopnjami na visokem
tlaku

normalnem tlaku in štirimi stopnjami na
visokem tlaku: DA / NE

Gasilska nadgradnja,
gasilska črpalka, vgrajen
navijalni boben in
visokotlačne ročnike na
ceveh navijakov istega
proizvajalca

Ponudnik nudi gasilsko nadgradnjo, gasilsko
črpalko, vgrajen navijalni boben, in
visokotlačne ročnike na ceveh navijakov istega
proizvajalca: DA / NE

Preliv rezervoarja za
vodo ne sme izstopati na
pohodno površino strehe

Standard kakovosti

Ponudnik bo v okviru ponudbe ponudil in
izvedel nadgradnjo, pri kateri preliv rezervoarja
za vodo ne bo izstopal na pohodno površino
strehe: DA / NE
Ponudnik ima poleg zahtevanega veljavnega
standarda za nadgradnjo ISO 9001 še
veljaven:
- standard ISO 14001,
- standard OHSAS 18001.
DA / NE

III. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik
izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika
od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
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V. Podatki o gospodarskem subjektu
KONTAKTNA OSEBA:
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
ID ZA DDV:
PRISTOJNI FINANČNI URAD:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH
RAČUNOV:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika
družba)
ČLANI UPRAVNEGA IN
VODSTVENEGA ORGANA (npr.
zakoniti zastopniki, člani uprave,
ipd.)**
ČLANI NADZORNEGA
ORGANA (če ga gospodarski
subjekt ima)*
POOBLAŠČENCI ZA
ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI
NADZOR (npr. prokuristi)*
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka,
kraj v Republiki Sloveniji
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v
Republiki Sloveniji)

**za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)
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Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25«,
____________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
s polno odgovornostjo izjavljamo, da:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s
pripravo ponudbene dokumentacije;
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih
preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če
jih bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod
katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov
o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni
izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi
ter okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo
pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno
soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je
ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma
najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v
sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik
v razpisni dokumentaciji;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po
njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi
predmeta javnega naročila;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne
dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.
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Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75.
člena ZJN-3,
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami,
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
zapadlih, neplačanih 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 vrednosti 50 EUR ali
več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo,
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim
ravnanjem,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh
informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da
se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, GAČNIKOVA POT 5, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Nakup novega gasilskega vozila s
cisterno GVC 16/25, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za
preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka
77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)
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ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca
ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s
katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani
naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi
poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na
zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se
opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD
soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem
informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).
Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija
uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To
stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku
ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).
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Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma),
_________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih
dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:
•
•
•

gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO
Pooblaščamo OBČINO RAVNE NA KOROŠKEM,GAČNIKOVA POT 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, ki po
pooblastilu naročnika KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE izvaja postopek javnega naročanja , da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz
kazenske evidence in evidence o prekrških.
Polno ime družbe:
Sedež družbe:
Številka vpisa v sodni register
(št. vložka):
Matična številka družbe:
Davčna številka družbe:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)
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Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj,
ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:
•
•

lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO
Spodaj podpisani pooblaščam OBČINO RAVNE NA KOROŠKEM, ki po pooblastilu naročnika KOROŠKI GASILSKI
ZAVOD RAVNE izvaja postopek javnega naročanja da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku
javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so
naslednji:
Ime in priimek:
Funkcija v gospodarskem subjektu:
EMŠO:
Kraj in država rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(podpis)

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava
nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev. V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci,
je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.
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Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

Predmet dobave – dobava
gasilskega vozila ki ustreza
pogojem:
- da ima referenčno vozilo najmanj 1
+ 5 sedišča za posadko,
- da ima referenčno vozilo kabino za
posadko integrirano v nadgradnjo,

Zap.
št

Naročnik
(naziv,
naslov)

- da ima referenčno vozilo rezervoar
za vodo prostornine najmanj 2.500
litrov,
- da ima referenčno vozilo vgrajeno
črpalko s pretokom vode najmanj
2.500 l-min pri 10 bar,
- da ima referenčno vozilo svetlobni
stolp in
- da ima referenčno vozilo vgrajen
elektro agregat moči najmanj 8 kVa.
USTREZNO OBKROŽI:

1

DA / NE

2

DA / NE

3

DA / NE

4

DA / NE

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Čas
realizacije
(od
mesec/leto
do
mesec/leto)

Pogodbeni znesek
(brez DDV), ki se
nanaša na
referenčno dobavo

Kontaktna
oseba pri
naročniku
(ime in priimek
ter telefon in email)
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Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

gospodarski subjekt
dobavil gasilsko vozilo, ki ustreza pogojem:
- da ima referenčno vozilo najmanj 1 + 5 sedišča za
posadko,
- da ima referenčno vozilo kabino za posadko
integrirano v nadgradnjo,
- da ima referenčno vozilo rezervoar za vodo
prostornine najmanj 2.500 litrov,
- da ima referenčno vozilo vgrajeno črpalko s
pretokom vode najmanj 2.500 l-min pri 10 bar,

DA / NE
(ustrezno obkroži)

- da ima referenčno vozilo svetlobni stolp in
- da ima referenčno vozilo vgrajen elektro agregat
moči najmanj 8 kVa.

po pogodbi z nazivom in številko
z dne
v vrednosti (vrednost del, ki jih je izvedel
ponudnik brez DDV)
v obdobju od
do

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.
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Kraj in datum:
Ime in priimek odgovorne osebe
potrjevalca reference:

(žig in podpis)

OPOMBE:

1.

Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle.

2.

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale,
če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh
potrdil.

3.

V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.
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Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, kot
zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila
Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v
višini najmanj 3,00 % ponudbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
•
•
•
•
•

ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
ne predložimo zahtevanih dokazil ali pojasnil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po
predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________
Priloga:
- bianco menica, podpisana in žigosana
Kraj: _______________
Datum: _______________

Izdajatelj menice: _______________
(žig in podpis)
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Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, kot
zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu
Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika KOROŠKI GASILSKI ZAVOD RAVNE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini
najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
in 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: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:
- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _______________
Datum: _______________

Izdajatelj menice: _______________
(žig in podpis)
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Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: KOROŠKI GASILSKI ZAVOD, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: KOROŠKI GASILSKI ZAVOD, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe
št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na
podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25
ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO
V SPODNJEM BESEDILU:
1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje;
2. Kopija garancije št. ______________
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski
naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja za šasijo in nadgradnjo)
za šasijo – 12 mesecev od dobave vozila: _____________________
za nadgradnjo – 24 mesecev od dobave vozila:__________________________
Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v
zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
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listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo
besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje,
in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v
pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po
slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št.
758.

Garant
(žig in podpis)
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Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik
gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek

Naslov prebivališča

ali

ali

Firma in sedež pravne osebe

Davčna in matična številka

Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega
subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež

Davčna in matična številka

Delež lastništva gospodarskega
subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski
subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim
subjektom.
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru
več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.
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Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO
GVC 16/25
sklenjena med
NAROČNIKOM: KOROŠKI GASILSKI ZAVOD, KOROŠKA CESTA 13, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
ki ga zastopa direktor mag. Franc Juteršek
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za DDV):
Transakcijski račun (TRR):

5867886000
SI 41943732
SI56 0130 3603 0195 003 (Banka
Slovenije)

in
IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za DDV):
Transakcijski račun (TRR):

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi:
•
•

javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne
___________ in
naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne
______________

izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod
pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil Nakup novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25.
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega
naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.
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3. člen
Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:
•
•

Ponudba številka _____________ z dne _______________;
Povabilom naročnika z dne __________.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
4. člen
Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja
naročnika.
Za dodatna nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko
naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.
Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
5. člen
Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:
Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR
Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR
Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na podlagi:
Vir sredstev

Proračunska postavka

Proračun Občine Ravne na
Koroškem

45072042 - Nakup gasilskih
vozil

Prostovoljno gasilsko društvo
Kotlje

36439347 - Nakup
gasilskega vozila

420104 - Nakup reševalnih
vozil

Prostovoljno gasilsko društvo
Ravne

37672053 - Nakup
gasilskega vozila

420104 - Nakup reševalnih
vozil

Koroški gasilski zavod Ravne

41943732 - Nakup
gasilskega vozila

420104 - Nakup reševalnih
vozil

6. člen
Rok plačila je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Konto
432300 - Investicijski
transferi javnim zavodom
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III. POGODBENA CENA
7. člen
Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v
kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za
dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.
Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa
se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu.
V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.
Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve
naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK
8. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno količino dobavil najkasneje do 31.5.2019. Rok dobave je bistvena
sestavina te pogodbe.
Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno
določeno drugo mesto dobave.
Dobavitelj mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo
in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to
potrebno.
V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren
za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. PODIZVAJALCI
9. člen
Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec 1
(firma, naslov):
VRSTA DEL
(predmet,
količina):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Podizvajalec 2
(firma, naslov):
VRSTA DEL
(predmet,
količina):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____
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Opomba:
V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE
10. člen
Dobavitelj pooblašča naročnika, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, plača neposredno tem
podizvajalcem.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju, ter skladno z določili
zakona, ki ureja javno naročanje.
Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil
dobavitelj.
Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razviden
•
•
•
•
•
•

del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
izjava, da je podizvajalec seznanjen z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in
da z njimi v celoti soglaša,
izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo
terjatev do ponudnika,
in ostale vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

Dobavitelj se prav tako zavezuje naročniku v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe predložiti soglasje
podizvajalcev na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo.
Dobavitelj mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.
Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim
podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
•
•
•

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu
in
soglasje novega podizvajalca k neposrednim plačilom.
11. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.
Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje
oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.
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VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
12. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
•

•
•
•
•

vse dobave po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in
sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena
ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima
strankama;
dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih;
naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;
pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;
ščitil interese naročnika.

VII. SKRBNIKI POGODBE
13. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je mag. Franc Juteršek.
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo,
dogovorjeno s to pogodbo.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo
dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN
14. člen
Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude
zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več
kot 10% celotne pogodbene vrednosti.
Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.
Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima
naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo
naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

IX. PREVZEM
15. člen
Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov
in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, dobavitelj in naročnik opravita primopredajo
opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik.
Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani
predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.
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X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA
16. člen
Garancijska doba po tej pogodbi je:
za šasijo – 12 mesecev od dobave vozila
za nadgradnjo – 24 mesecev od dobave vozila
Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.
Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost
opreme.
Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in
kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.
17. člen
Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te
pogodbe, izvedel odpravo napak.
Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo
naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober
strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 %
pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov
odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
18. člen
Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.
19. člen
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
20. člen
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
Instrument zavarovanja: _____________
Višina zavarovanja: _____________
Čas veljavnosti: _____________
Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi
od pogodbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in
obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
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21. člen
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: _____________
Višina zavarovanja: _____________
Čas veljavnosti: _____________
Dobavitelj je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg
kršitve pogodbenih obveznosti.

XI. ODSTOP OD POGODBE
22. člen
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške
tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

•
•
•

pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30
dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti
niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

•
•

javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

•

zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258.
členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik
moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v
postopku javnega naročanja;

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
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XII. SOCIALNA KLAVZULA
23. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi
najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega
podizvajalca.

XIII. REVIZIJSKA SLED
24. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled
dobave blaga.
Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo
oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija
o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.
Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje,
upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi
pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših
dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje,
obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije.
Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja
informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25. člen
V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
•
•
•
•

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali
organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku,

je pogodba nična.
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XV. REŠEVANJE SPOROV
26. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s
pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor
pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če
naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja
ali prisilne poravnave.
28. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme dva (2) izvoda in
naročnik dva (2) izvoda.

Številka:

DOBAVITELJ:

dne:
__________________

(podpis in žig)
(ime in priimek podpisnika)

NAROČNIK:
KOROŠKI GASILAKI ZAVOD RAVNE
direktor
mag. Franc Juteršek
dne:
______________________
(podpis in žig)
(ime in priimek podpisnika)
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