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Predračun

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

Vrednost brez
DDV

Opis

Ponder 1

DDV

Vrednost z DDV

Nakup novega
gasilskega vozila s
cisterno GVC 16/25

* Vpiše se cena iz obrazca Ponudba (Obrazec št.1)

Postavka

Ponder 2

Opis

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

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

Ponder 3

Ponder 4

Ponder 5

Ponder 6

Vrtljive mehanske
stopnice za vstop v
kabino

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

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

Preliv rezervoarja za
vodo ne sme izstopati na
pohodno površino strehe

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

Ponudnik v okviru ponudbe nudi in bo dobavil
kombinirano črpalko z eno stopnjo na
normalnem tlaku in štirimi stopnjami na
visokem tlaku: DA / NE

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

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 kakovosti

- standard ISO 14001,

Ponder 7
- 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. Ostalo:

a) Z oddajo ponudbe izjavljamo, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te razpisne
dokumentacije.
b) Dobavljeno vozilo bo tehnično brezhibno, opremljeno z obvezno opremo in dokumentacijo za
registracijo vozila. Vozilo bo novo.
c) Za dobavljeno vozilo se obvezujemo:
- izvesti dobavo vozila na lokacijo, ki bo predhodno dogovorjena z naročnikom in v dogovorjenem
roku,
- zagotoviti oskrbo z originalnimi rezervnimi deli za dobavljeno vozilo med in tudi po izteku splošnega
garancijskega roka;
- naročnika za dobavljeno vozilo oskrbeti z garancijskim listom, navodilom za uporabo in vzdrževanje
vozila in naslovom lastnega ali pooblaščenega servisa v Sloveniji, pri čemer naj bodo dokumenti v
slovenskem jeziku;
- zagotoviti servis vozila na ozemlju Republike Slovenije v največ 48 urah med in tudi po izteku
splošnega garancijskega roka,
- naročniku ob prevzemu vozil predložiti ustrezno izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila –
homologacijo v slovenskem jeziku.
d) Strinjamo se, da je skrajni rok za predajo vozila v uporabo naročniku najkasneje 31.05.2019,
prevzem vozila pa se izvrši na medsebojno dogovorjenem mestu na Ravnah na Koroškem.
e) Strinjamo se, da splošni garancijski rok velja za celotno vozilo, torej tudi za opremo, ki je bila v
okviru predelave vgrajena v vozilo. Strinjamo se, da protikorozijska garancija velja za celotno vozilo,
torej je predmet reklamacije lahko tudi korozija, ki je nastala zaradi nestrokovne vgradnje opreme pri
predelavi vozila.
f) Strinjamo se, da naročniku krijemo vso škodo, ki bi nastala na kateremkoli delu vozila zaradi
napačne ali nestrokovno izvedene predelave vozila. Enako velja tudi za vso škodo, ki bi nastala na
drugih stvareh in objektih, na katerih bi zaradi napačno ali nestrokovno izvedene predelave vozila
nastala kakršnakoli škoda.

Kraj in datum:
_______________________

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
____________________________
(Žig in podpis)

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek predračun oddajo le ta
obrazec, preostale obrazce (ponudbeno dokumentacijo) oddajo v druge razdelke!

