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 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode 
 
 

vabi 
 
 
 
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za 
oddajo javnega naročila: 
 
 
 
 

Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko 
društvo Preska - Medvode 

 
 

 
 
 
 
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro 
najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba. 
 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
  
 

Občina Medvode 
 župan: 
 
 Nejc Smole 
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 SPLOŠNA DOLOČILA 
 
 Predmet javnega naročila 

 
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska – Medvode. 
 

 Pravna podlaga 
 
Javno naročilo se izvaja skladno z določbami: 
 

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), 
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - 

ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15; v nadaljevanju: ZPVPJN), 
- predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavne zakonodaje, ki se nanaša na 

predmet javnega naročila. 
 

 Opredelitev postopka 
 
Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po 
pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na 
postavljena merila. 
 

 Podatki o naročniku 
 
Naročnika javnega naročila sta: 
 
Občina Medvode  
Cesta komandanta Staneta 12  
1215 Medvode 
Matična številka: 5874564000 
ID za DDV: SI20991517 
 
in 
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRESKA - MEDVODE 
Škofjeloška cesta 31 
1215 Medvode 
Matična številka: 5134919000 
ID za DDV: 66486408 
 

 Jezik ponudbe 
 
Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbo se odda 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. 
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. 
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 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 
izključno preko portala javnih naročil. 
 
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 
zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje 
do vključno 22.7.2019 do 9.00 ure.  
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 
naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 
spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek 
k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne 
dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 
 

 Variantna ponudba 
 
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala 
variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno. 
 

 Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije 
 
Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki 
Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se 
sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov. 
 
Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ter podizvajalci, ki nimajo 
sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami 
naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega 
odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.  
 
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati 
pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
ZUP-UPB2 (Uradni list RS 24/06,  s spremembami). 
 
Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje 
sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za 
gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v 
kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik. 
 

 Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora biti veljavna najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudbe. V primeru krajšega roka 
veljavnosti ponudbe, se ponudba zavrne. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. 
Zahteva in odgovori v zvezi s podaljšanjem roka ponudb morajo biti v pisni obliki. Ponudnik lahko 
zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo garancijo za resnost ponudbe, vendar je 
s tem njegova ponudba izločena. 
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 Predložitev ponudbe 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema 
za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila 
za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 
aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži 
identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi 
voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo 
ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne 
ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30.7.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
 

 Odpiranje ponudb 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.7.2019 ob 9.30 
uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 
»Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali 
ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o 
odpiranju ponudb«. 
 
Ponudnike opozarjamo, da ponudbo zložijo (skenirajo) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej 
razpisni dokumentaciji in 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.  
 
 

 Pregled in ocenjevanje ponudb 
 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb 
iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. 
 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali 
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki 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. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 
89. člena ZJN-3. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni 
ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo ponudnika izločil. 
 
V primerih, 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 tega člena 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. 
 
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna 
pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila. 
 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva 
dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju 
podatkov iz uradnih evidenc. 
 

 Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na Portalu javnih 
naročil.  
 

 Pravno varstvo 
 
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja, v nadaljevanju ZPVPJN. 
 
Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega 
naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN 
ne določata drugače.  
 
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 
EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih 
šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo 
ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).  
 
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno 
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku 
za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 
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 Jamstvo za napake 
 
Izbrani ponudnik s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, 
ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 
 

 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 ponudbe. 
 
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 kakršnegakoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega 
naročila. 
 

 Zaupnost podatkov 
 
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno 
skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa 
drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 
 
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna 
skrivnost. 
 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom 
se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. 
 
Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, 
zaupno ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo 
zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti 
vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo 
ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za 
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni 
postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki 
ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste 
podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA 
SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen 
podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo 
osebnih podatkov. 
  
Naročnik bo kot zaupne obravnaval tudi podatke v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod 
varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo 
ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki 
ureja gospodarske družbe. 
 
Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda 
ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni 
predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja. 
 
Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega 
odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujene storitve in količina 
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iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi 
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«. 
 
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi 
drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna 
skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda 
pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam 
umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne 
podatke. 
 

 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDBA 
 

 Splošne zahteve 
 

 Celovitost ponudbe 
 
Ponudba mora biti podana v skladu s tehnično specifikacijo in opisom predmeta javnega naročila ter 
z vsemi ostalimi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji.  
 
V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, 
bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave. 

 
 Ponudnik 

 
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi 
kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne sme sodelovati bodisi individualno, bodisi 
kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi 
ponudbi. Če bo ponudnik sodeloval v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, bo naročnik 
zavrnil vse ponudbe, v katerih je ta ponudnik vključen. 
 
Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati. 
 

 Skupna ponudba 
 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. 
Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: 

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine, 
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti, 
- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral, 
- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega 

se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti, 
- nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,  
- določila v primeru izstopa partnerja, 
- pooblastilo vodilnemu partnerju, 
- opredelitev deležev in področje dela. 

 
Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži za prilogo 1. 
 
V primeru skupne ponudbe morajo vsi partnerji v skupni ponudbi v ponudbi priložiti: 

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3, 
- izpolnjeno in podpisano prilogo 4 in prilogo 5, 
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- izpolnjena in podpisana pooblastila za pridobitev dokazila iz uradnih evidence – za pravne 
osebe (priloga 6) in fizične osebe (priloga 7). 

 
 Ponudba s podizvajalci 

 
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalci. 
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 
94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti 
izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.  
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev po točki 4.1 razpisne 
dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, 
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se 
nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.   
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po 
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom 
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena 
ZJN-3. 
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne 
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 
desetih (10) dneh od prejema predloga. 
 
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, če bo podizvajalec to zahteval. V primeru, 
da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo to zavezuje tako naročnika kot glavnega izvajalca. 
Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora: 
 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednih plačil, bo naročnik od glavnega izvajalca 
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, 
neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 
 
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za 
izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 
 
Če ponudnik ne ravna v skladu z navedenim oziroma v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik 
Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 
112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.  
 
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 
podizvajalce v podizvajalski verigi. 
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Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti: 

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 
- izpolnjeno in podpisano prilogo 4 in prilogo 5, 
- izpolnjena in podpisana pooblastila za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne 

osebe (priloga 6) in fizične osebe (priloga 7), 
- seznam vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter 
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (priloga 8). 

 
 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 

 
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in 
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih 
subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo 
in strokovno usposobljenostjo izvajalca gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi 
z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih 
subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi 
gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na 
voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 
 
Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti 
namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje 
obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo 
subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za 
izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi 
z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev. 
 
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim 
položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni 
za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi 
zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov. 
 
V primeru, da ponudnik uporablja zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne 
ponudbe ali podizvajalec/ci, mora pogoje iz 4.1. točke te razpisne dokumentacije izpolnjevati tudi 
subjekt, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Vrednost del, ki jih za ponudnika izvedejo drugi 
subjekti, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci, se omeji do največ 20%. 
 
Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje 
izpolnjene in podpisane obrazce in dokumente: 

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 
- izpolnjeno in podpisano prilogo 4 in prilogo 5, 
- izpolnjena in podpisana pooblastila za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne 

osebe (priloga 6) in fizične osebe (priloga 7), 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih subjektov, na katerega zmogljivosti se 

sklicuje (priloga 9). 
 

 Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji 
 
Ponudniki oz. posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci, ki nimajo 
sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami 
naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili ZJN-3 in ta 
dokazila priložiti k ponudbi.  
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Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati 
pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 
24/06,  s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in 
ponudnikom ali podizvajalcem iz tujine (pojasnitve, dopolnitve, spremembe ponudbe). 
 

 Ponudbena cena 
 
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno 
vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti. 
 
 

 Posebne zahteve naročnika 
 

 Tehnična specifikacija naročila 
 
Ponudnik mora pri podaji ponudbe v polnosti upoštevati vse spodaj podane tehnične zahteve 
naročnika. Poleg vseh, v tem poglavju navedenih tehničnih specifikacijah, naročnik na tem mestu 
izpostavlja tudi obveznost izbranega dobavitelja, da po uspešnem prevzemu vozila  na lastne stroške 
in s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogoči in izvede vse potrebne preizkuse in testiranja, 
ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V primeru, da dobavitelj določenih preizkusov ne more 
izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti 
dokumentirani. Stroški nastali z dokazovanjem tehničnih karakteristik so strošek dobavitelja. 
Dobavitelj mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri prevzemu vozila. 
Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške 
dobavitelja. 
 

I. SPLOŠNI PODATKI 
 
Dimenzije vozila: 
 

- dolžina: do 7.500 mm 
- širina: do 2.500 mm 
- višina: do 3.100 mm  
- skupna teža: do 14.500 kg glede na pogoje v zvezi s skupno težo vozila s posadko (voznik in 

7 gasilcev) po tipizaciji GZS za vozilo GVC 16/15 
 

II. PODVOZJE 
 
Podvozje: naj bo predvidoma MAN tip TGM 13.290 4x4 BL FW, C-kabina, moč motorja 213 kW (290 
KM), predvideno medosje 3650 mm, največja dovoljena skupna masa 15.000 kg, največja dovoljena 
masa skupine vozil 18.500 kg rezervoar goriva minimalne prostornine 150 l izdelan iz nerjaveče 
pločevine. Vozilo mora imeti registracijo kot N3G vozilo (SM > 12t) ali enakovredno. 
 
Barvanje: kabina rdeča, odbijači in blatniki v beli barvi, rolete grafitno sivi, kolesni obroči original 
proizvajalec, predvidoma srebrni; 
 
Pnevmatike: 
 1. os: 2 x 275/70R22,5 HDW2 SCANDINAVIA (M+S) 148/145 
 2. os: 4 x 275/70R22,5 HDW2 SCANDINAVIA (M+S) 148/145 
 Rezervna pnevmatika z platiščem: 1 x 275/70R22,5 HDW2 SCANDINAVIA (M+S) 148/145 ali 
enakovredne, nujna M+S izvedba na vseh pnevmatikah. 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PODVOZJE: 
  

- kesonar  
- medosna razdalja do 3650 mm 
- previs okvirja zadaj do 2125 mm 
- naletna zaščita zadaj 
- brez bočnih zaščit 
- sprednji odbijač jeklene izvedbe 
- 2 škobca spredaj in zadaj na okviru 
- Zadnji prečni nosilec izvedbe za vlečno sklopko z nižjim vpetjem 
- Šasija naj ima kotnik za pritrditev zaboja in pripravo za dviganje in spuščanje 
- Vlečna sklopka naj bo izvedbe TK 226 A ali enakovredno (vlečna sklopka se pri priklopu 

samodejno zapre) za vlečno silo 3,5t 
- Kabina za voznika široka 2240 mm in dolga 1620 mm 
- Osvetljen vstop za voznika in sopotnika 
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom 
- Vetrobransko steklo tonirano varnostne izvedbe 
- Stekla vrat tonirana izvedba pomika stekel električna za voznika in sovoznika 
- Senčnik nad vetrobranskim steklom  
- Ogledalo za rampo desno 
- EU ogledalo v sprednjem delu na strani sopotnika 
- Vzvratna ogledala (desno in levo) ogrevana in električno nastavljiva 
- Oblazinjenje sedežev v komfortni izvedbi, sedež za voznika komfortno zračno vzmetene 

izvedbe, sovoznikov sedež statične izvedbe z predali za shranjevanje 
- Voznikov sedež mora imeti naslon za roko 
- Notranja obloga vrat mora biti pralne izvedbe 
- Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo temperature 
- Bralna lučka za voznika in sovoznika 
- Preklopni senčnik za voznika in sovoznika 
- Ročaj na stebričku A in B levo in desno ter na vratih levo in desno, ročaji naj bodo rumene 

barve (točno barvo iz barvne lestvice se določi ob uskladitvi celostne grafične podobe vozila) 
- Plastične obloge za tla in motorni tunel z gumijastimi predpražniki za voznika in sovoznika 
- Prikazovalniki v slovenskem jeziku 
- Opozorilno brenčalo z prestavno ročico v prestavi za vzvratno vožnjo 
- Prikaz hladilne tekočine in motornega olja v kabini 
- Indikator na instrumentalni plošči za podatke o delovanju 
- Dodatni dolgi žarometi halogenske izvedbe (H7) za desni promet in meglenke 
- Dodatne LED luči za zadostno osvetlitev levega in desnega boka vozila za varno in pregledno 

vzvratno vožnjo, katere se vklopijo pri poziciji menjalnika za vzvratno vožnjo vozila in so 
nameščena na nosilce za stranska ogledala  

- Pozicijske luči, stranske markirne luči in zadnje luči v LED izvedbi 
- Zaščitna mreža za žaromete 
- Samodejno vklopljena kratka luč pri delujočem motorju 
- Radio z funkcijo RDS in CD pogonom z podporo za MP3 format branja vsebine, zaželjen tudi 

USB vhod za predvajanje vsebine 
- Vtičnica za prikolico 24 V (15 polna na koncu okvirja) 
- Vtičnica za prikolico 12 V (13 polna na koncu okvirja) 
- Vtičnica v kabini 12V 82 polna) 
- Mehansko glavno stikalo za akumulator 
- Akumulatorji vozila morajo imeti vsaj 12V in  150 Ah vsak (2 kosa) in v zaboju 
- Generator na trifazni tok 28V vsaj 120A 3300W  
- Naprava za pranje stekel (električna) 
- Predpriprava za kabino za moštvo 
- Zavesice spredaj 
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- Oprema za zavarovanje vozila katera je predpisana z Slovensko zakonodajo za tovorna vozila 
(varnostni trikotnik, utripajoča opozorilna svetilka, dvigalka 10t, podložna zagozda 2 krat, 
torbica za prvo pomoč,…) 

- Cev za polnjenje tlaka v pnevmatikah (vsaj 20 m z manometrom)  
- Glavno stikalo za nadgradnjo 
- Stikalo za vklop pomožnega odgona za črpalko 
- Izvedba motorja Euro V, z C-R OBD2 (doseganje normativov Euro V brez dodatnih aditivov) 
- Naprava za predgretje hladilne vode za zunanje napajanje  
- Visoko zmogljiva motorna zavora 
- 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 s funkcionalnostjo nadgradnje 
- Valjni zračni kompresor z delovno prostornino večjo od 350 cm/liter, tlak v sistemu večji od 

12 bar, mazanje in hlajenje kompresorja naj bo zagotovljeno iz krogotokov motorja, valji naj 
bodo zračno hlajeni. Izvedba naj ima možnost nadgradnje za pomožno črpalko krmilnega 
sistema na kompresorju zraka 

- Motorna zavora naj bo povezana z zavornim pedalom 
- Motorna zavora, z izpušnim ventilom, ki naj dosega največjo zavorno moč vsaj 180kW 
- Konstantna regulacija pri vožnji navzdol katera omogoča zadrževanje stalne hitrosti, 

nastavljene preko tempomata vozila, tako da se ustrezno avtomatsko krmili motorna zavora. 
Funkcije naj omogočajo vsaj aktiviranje motorne zavore z tempomatom. 

- Naprava za hladni zagon motorja 
- Sklopka naj ima premer vsaj 390 mm 
- Predpriprava za napravo za vklop in izklop motorja na koncu okvirja (zadaj) 
- Naprava za predgretje hladilne vode za zunanje napajanje (230V izvedeno mora biti na 

skupni garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije z 
avtomatskim odklopom oziroma hitrim izklopom izvedbe RETTBOX-AIR ali primerljivo) 

- Elektronski omejevalec hitrosti na 89 km/h z možnostjo naknadne spremembe z povečanjem 
te omejitve 

- Tempomat 
- Protihrupna zaščita izvedbe Offroad 
- Suhi filter naj bo izveden na način, da je pritrjen zadaj desno na okvirju vozila 
- Izpušni sistem naj bo izveden z loncem vzdolžno in zadnjo cevjo levo 
- Menjalnik naj bo izvedbe MAN TipMatic 12 12 OD ali enakovredno (12 stopenjski 

avtomatiziran menjalnik različice za intervencijske vozila z terenskimi nastavitvami) 
- Programska oprema menjalnika naj bo izvedbe za intervencijska vozila na terenu (TipMatic 

OFFFROAD) 
- Upravljanje zapore za razdelilni menjalnik 
- Razdelilni menjalnik naj bo izvedbe z odzračevanje pokončno 
- Razdelilni menjalnik tipa G 102 ali enakovredno 
- Izvod moči naj bo NM AS10b s prirobnico f=1,80 zgoraj ali enakovredno ter z možnostjo za 

trajno uporabo 
- Ventilator za trajnejšo uporabo 
- Prednja os izvedbe VP-06 vklopljiva gnana pogonsko ali enakovredno 
- Prednje vzmetenje parabolične izvedbe 6,3t 
- Zapora diferenciala na prednji osi naj ima izvedbo z opozorilnim brenčalom zaradi opozarjanja 

voznika za omejeno sposobnost krmiljenja pri vklopljeni zapori diferenciala na prednji osi 
- Izvedba prve osi naj bo visoka z stabilizatorji ali enakovredno 
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- Zadnje vzmeti naj bodo pnevmatske izvedbe AP HP-0928 (ali enakovredno) zmogljivosti 10 
t, vnos parametrov za elektronsko krmiljeno zračno vzmetenje za samodejno nastavitev 
običajnega nivoja do 20 km/h 

- Zapora diferenciala na zadnji osi 
- Stabilizator za zadnjo os 
- Prenos osi naj ima enako ali boljše karakteristike i= 4,59 kateri je ustrezen terenski 

intervencijski vožnji 
- Platišča izvedbe z 8 luknjami 7,50-22,5 na prednji in zadnji osi ter rezervno kolo z platiščem 

enakih dimenzij 
- Namestitev krmila levo z hidravlično izvedbo z možnostjo po višini in nagibu nastavljivim 

volanom izvedbe z rezervoarjem za olje krmilnega sistema, volan mora imeti možnost 
zaklepanja le tega z ključavnico 

- Zavorni sistem naj bo izvedbe z proti blokirnim sistemom (ABS) z delovanjem za terensko 
vožnjo 

- Vzpenjalna zavora (samodržna izvedba ali enakovredno) 
- Zavorni sistem naj ima menjalnik za regulacijo drsenja (ASR) ali enakovredno 
- Vozilo naj ima elektronski program za stabilnost (ESP) ali enakovredno 
- Zavore naj bodo diskaste izvedbe na prednji in zadnji osi 
- Na koncu okvira naj bo izveden priključek za zavoro tako imenovani drugi vod 
- Ročna zavora mora biti delujoča tako na zadnji kot na prednji osi istočasno 
- Vozilo mora imeti ogrevan sušilec zraka 
- Garancija na pogonske dele vozila 24 mesecev od prve registracije 

  
   

III. NADGRADNJA VOZILA 
 
 
Nadgradnja: 
 
Posadka vozila 1 + 7 (1+1+2+4) 
 
Prva vrsta (v kabini podvozja): voznik in sovoznik; Prostor med voznikom in sovoznikom je namenjen 
namestitvi opreme. Slednja mora biti dosegljiva tudi, ko je sovoznik, oblečen v intervencijsko 
zaščitno obleko, privezan z varnostnim pasom. 
Druga vrsta: dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, lahko sta lahko delno zasukana proti 
sredini (do 30o), naslona sedežev imata vgrajena nosilca za IDA; sedeža sta nameščena skrajno levo 
in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme z nameščeno zložljivo mizico. 
V ta namen se izdela ustrezno široka in visoka omara / predalnik oziroma regal, kamor se na police 
namešča oprema oziroma PVC zabojnik z opremo ter priključki za napajanje baterijskega orodja in 
ročnih radijskih terminalov. 
Tretja vrsta: štirje sedeži, srednja dva z nasloni sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA; na levi in 
desni strani sta druga dva sedeža, brez nosilcev za IDA, namenjena dodatnemu kadru ali 
pripravnikom; upoštevati, da sta to pomožna sedeža, zato se lahko več prostora nameni srednjima 
dvema. Vsi nosilci za IDA morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA ter biti 
zavarovani z dvižnim naslonjalom podprtim z plinskimi amortizerji. Nosilci morajo omogočati 
namestitev IDA tudi med vožnjo. 
Prostor pod sedeži v prostoru za posadko se v največji možni meri izkoristi za nameščanje opreme, 
dostopna z dvigovanjem sedal ali s predalom pod sedežem, prostor mora biti zaprt in imeti ustrezno 
izvedeno prezračevanje. 
 
Podaljšana kabina naj bo izvedena v sklopu nadgradnje, pri čemer je prostor za posadko tudi sestavni 
del nadgradnje (med moštvenim delo in prostorom za opremo ne sme biti vmesnega prostora med 
njima). Ločilni spoj med prvim in drugim delom kabine naj bo izdelan na način da je izdelana odprtina 
primerne višine, katera služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine. Ločilni 
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spoj med prvim in drugim delom mora biti izveden na način, da je zatesnjen, tako da preprečuje 
vdor prahu in vode v notranjost prostorov. Prav tako mora biti ta spoj izveden na način, da na 
notranjem delu kabine ni možno pomotoma seči z rokami v razmak med kabinama. Ločilni spoj med 
prvim in drugim delom naj bo na zunanjem delu kabine izveden s plastično oblogo katere barvo se 
bo določilo v celostni grafični podobi. Prehod iz kabine na nadgradnjo mora biti izdelan estetsko, 
brez posebno izstopajočih delov in ostrih robov. Vstop iz moštvenega dela kabine (podaljšana 
kabina) se izvede na obeh straneh s pomočjo vrat ustrezne širine. Na obeh straneh imajo vrata na 
zgornjem delu okna katera morajo imeti možnost odpiranja – elektro pogon katerega mehanizem za 
dviganje in spuščanje ne sme biti viden. V spodnjem delu vrat pa zatemnjeno steklo kjer mora biti 
na zunanji strani nameščena lična opozorilna luč v LED izvedbi (oranžne barve), za boljšo vidnost 
vozila oziroma vrat, ko so le te odprte. Vrata morajo biti opremljena s primernim odpiralom in 
ključavnicama (sistem enega ključa – centralno zaklepanje vseh vrat preko originalnega ključa 
vozila). Vstop in izstop iz moštvenega dela (podaljšana kabina) kabine je izveden skozi dvoje vrat, 
pod katere se izdelajo stopnice (pnevmatske), ki imajo ustrezen varovalni mehanizem – zapah proti 
nenadzorovanemu odpiranju. Izvedbe kjer je na zunanji vertikalno vrtljivi stopnici dograjena fiksna 
stopnica, katera se pogrezne v kabino, stopnica je poravnana z zadnjim robom vrat. Stopnice morajo 
biti izvedene iz ustreznega nedrsečega materiala, rob stopnic naj bo osvetljen in označen za varen 
vstop in izstop z LED lučjo, ki je vgrajena v rob stopnic. Izvedba stopnic mora biti takšna, da nastopna 
površina ne drsi – proti zdrsna izvedba. Stopnice morajo z odpiranjem ustvariti poševno lego, kar 
omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Na notranji strani vrat kabine sta nameščena 
dolga ročaja za lažji vstop in izstop – rumene barve. Na teh dveh ročajih naj bo vgrajena luč za 
osvetljevanje stopnic. Gibanje teh stopnic je tudi pogojeno z odpiranjem vrat: v zaprti legi morajo 
biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti 
ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je 
možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Poleg tega morajo biti iz temnih materialov, da je vidnost 
umazanije manjša. Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi 
pasovi. Ti pasovi morajo imeti podaljšan trak glede na serijske izvedbe, saj gre za zapenjanje oseb, 
ki imajo na sebi debelo intervencijsko zaščitno obleko. Naročnik bo to preveril predhodnem 
prevzemu, s primerjavo s serijskimi avtomobilskimi pasovi. 
 
V stropu morajo biti nameščene integrirane stropne luči v LED tehnologiji za zadostno osvetlitev 
prostora, katera ni moteča za voznika, luči naj imajo možnost spreminjanja barve zaradi različne 
občutljivosti voznikov na svetlobo.  
Višina prostora za posadko mora biti najmanj 1600 mm. 
 
Tla prostora za posadko morajo biti obložena z fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo in biti iz 
spodnje strani še dodatno zvočno izolirana  , ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod 
prostore za opremo. Na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. 
 
Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijačno povezanih v močno in stabilno 
nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja. Izvedena je lahko tudi kot 
samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja), ali temu podoben tehnološki sistem. 
Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim 
manjša. Moštveni del nadgradnje in prostor za opremo morata biti narejena kot celota brez 
vmesnega prostora med njima. Nadgradnja vozila je izdelana tako, da na nobenem delu ne sega 
izven širine in višine vozila oziroma kabine. Prostori za opremo so izdelani iz stabilnega aluminijastega 
sistema lahkih strukturnih profilov. Na nosilno konstrukcijo je nalepljena aluminijasta pločevina 
ustrezne debeline. Zgornji in zadnji del nadgradnje naj bodo krožno oblikovani, zgornji rob 
nadgradnje na levem in desnem boku je višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa so vgrajene 
luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje. Na desni strani nadgradnje je v celotni dolžini 
nameščena izvlečna markiza (tenda) na motorni in ročni pogon, vgrajena je v povišan rob 
nadgradnje, luči za razsvetljavo okolice pa so pod markizo. Platno je lahko sive nevtralne barve 
oziroma se ga lahko izbere ob celostni grafični podobi vozila. Markiza se mora izvleči za vsaj cca 2,5 
metra in mora omogočati samostojno postavitev brez postavljanja podpornih nog.  
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Za rezervoar vode je na nosilnem delu izdelano vpetje. Nameščen je vzdolžno glede na smer vožnje 
na sredini nadgradnje, predvidoma nad zadnjo osjo podvozja. Rezervoar za penilo se nahaja 
predvidoma zadaj, nad črpalko, za navijakom. Rezervoar za vodo je izdelan iz ojačanih poliestrskih 
smol, kapacitete do 2.000 litrov. Vstopna oziroma inšpekcijska odprtina je izdelana tako, da dopušča 
pregled notranjosti rezervoarja in njegovo čiščenje. Nameščena je na strehi nadgradnje vozila in 
izvedena na način z pokrovom na tečaj ter z ustreznim zapiralom. Rezervoar je opremljen tudi z 
prečnimi pregradami in polnilnim priključkom. Polnjenje rezervoarja je omogočeno preko dveh 
polnilnih priključkov tipa B (Storz 75) zaščitenih z zaščitno mrežico. En polnilni priključek je opremljen 
s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje rezervoarja po sistemu na prosti pad. Drugi 
polnilni priključek pa ima avtomatsko odpiranje polnilnega voda. Oba priključka sta nameščena na 
primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj. Zračnik rezervoarja je ustrezne dimenzije in ustrezno 
oblikovan ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana. Vse povezovalne 
cevi naj bodo izdelane iz nerjavečega materiala. Nivo vode v rezervoarju je prikazan z elektronskim 
prikazovalnikom nivoja na armaturni plošči črpalke ter na bokih vozila. Rezervoar naj bo še dodatno 
zaščiten z rebrasto aluminijasto pločevino po celotni višini. 
 
Rezervoar za penilo je izveden iz poliestra in zaščiten s posebnim premazom katero je odporno na 
penilo ter prečno nameščen zadaj nad črpalko. Volumen rezervoarja je 150 litrov. Rezervoar mora 
imeti odprtino za vstop vsaj 450 mm, nad in pod tlačno varovanje, priključek za polnjenje naj bo 
1,5'' ter imeti sistem za izpraznitev rezervoarja. 
 
Levo in desno na nadgradnji je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al 
roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz lamelnih aluminijastih profilov, ki ne prepuščajo 
vode in prahu ter opremljene z ključavnicami (sistem enega ključa) in imajo z notranje strani 
nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo v obliki droga po celotni širini 
rolete (Barlock system ali podobno). V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot 
opozorilo prikazati na zaslonu v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti 
nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice prekrite s proti 
drsnim posipom oziroma premazom, na zunanji strani pa z gladko aluminijasto pločevino v barvah 
vozila. Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumeno utripajoče LED 
lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti 
vse prostore z opremo. Nosilnost vsake stopnice je vsaj 200 kg. Stopnice morajo biti izvedene na 
način, da se le te ne morejo odpreti med vožnjo. Zadnja odprtina nadgradnje (črpalka) je zaprta z 
dvižnimi vrati katera so podprta z plinskimi amortizerji, ki mora imet pri odprti legi na robovih 
signalne rumene LED lučke ter lahko dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Vsa 
notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija.  Preklopni blatnik 
pri zadnjem delu kolesa mora imeti nastopno površino izvedeno na način samodejnega preklopa iz 
transportnega položaja v delovni položaj. 
Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s proti drsno oblogo iz izdelana iz 
ustrezne debeline aluminijaste pločevine. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z 
integriranimi LED lučmi za osvetlitev okolice katere so vodotesne in zaščitene pred prahom in 
mehanskimi udarci in z vklopom preko stikala na armaturni plošči črpalke z lučmi za osvetlitev 
pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se lahko nahajata še dva reflektorja za 
osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho, 
Lestev je nameščena na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega 
lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Lahko se ponudi tudi rešitev 
katera signalizira vozniku, da je lestev v izvlečenem položaju. Zložena lestev se mora ugrezniti v 
nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na 
streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova.  
 
Tridelna aluminijasta lestev z oporniki, ki je na strehi nadgradnje, je lahko nameščena na kvalitetnih 
izvlečnih saneh, ki uporabniku preko fiksno nameščenega vzvoda in mehanske ročice omogočajo 
enostavno spuščanje lestve s tal. Tridelna lestev je na levi strani strehe, na desni pa je vodotesen 
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in prezračevan zaboj za opremo katerega odprt pokrov podpirata dva plinska amortizerja. Zaboj ima 
ustrezno zapiralo za preprečitev nehotenega odpiranja.  
 
Na strehi nadgradnje je nameščen dvižni svetlobni steber kateri je v zaprtem položaju postavljen 
tako, da je v nivoju strehe zaprt z pohodnim pokrovom.  
 
Pod nivojem strehe je poglobljen dodatni predal, katerega pokrov je v ravnini strehe in je pohoden. 
 
Nadgradnja ima en hitro napadalni navijak kateri je nameščen na zadnjem delu nadgradnje zgoraj 
nad črpalko. Visokotlačna cev navijaka mora imeti dolžino vsaj 60 m in notranji premer 25 mm. Cev 
mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo izvlečnega okvirja z štirimi vodilnimi vrtljivimi 
valjčki, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami. Pogon 
bobna mora biti izveden na električni pogon kateri je v valju navijaka in ima torno sklopko ter 
avtomatsko pnevmatsko zavoro, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Električno navijanje je izvedeno 
preko ročnega oziroma nožnega stikala, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. 
Revolverski tip VT ročnika naj bo izvedbe tako imenovani ''Turbo ročnik ali univerzalni'' tipa Viper 
Attac VA 1560 ali enakovredno ter imeti priključek izvedbe Storz spojke premera 38 mm in omogočati 
pretok vode do 200 l / min pri 40 barih, ki omogoča raven curek ter ustvarjanje vodne megle s 
širokim kotom. Ročnik morat imeti tudi nastavek za težko peno. Namestitev ročnika mora biti 
izvedena na način, da je dostop do opreme in krmilja črpalke neoviran. VT navijak je izdelan iz 
korozijsko odpornega materiala. Visokotlačna gumijasta cev mora biti iz mehke gume (vplet mora 
biti iz platna in ne iz jekla) in navita na telo navijaka na način da zaključek navijaka preprečuje zdrs 
cevi iz le tega. Visokotlačna cev je na izhodu navijaka pritrjena s spojko Storz premera 38 mm, z 
možnostjo odklopa. Na prvem koncu je prav tako nameščena spojka Storz premera 38 mm. Pod 
navijakom je nameščena lovilna posoda, ki preprečuje stekanje vode po ostali opremi, cev iz 
lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko izpeljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda 
nemoteno odteka iz le-te. 
 
Nadgradnja ima za potrebe izvleka spredaj in zadaj po dva škopca, največja vlečna sila okrog 80 kN 
vsak. 
Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja 
oprema naj bo nameščena čim nižje. V primeru, da je taka oprema nameščena spodaj v nadgradnji, 
naj bo na vertikalno rotirajočih nosilcih ali izvlečnih saneh, da jo je moč neovirano uporabiti pri 
odprtih pohodnih stopnicah. Predvidoma naj bo zaradi boljšega izkoristka in lažje dosegljivosti 
oprema v sprednjem delu nadgradnje levo in desno nameščena na vrtljivih stenah. Pri namestitvi 
opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče, izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami.), 
prednost naj imajo druge trdnejše in trajnejše rešitve. Naročnik si pridržuje pravico, da pri 
predhodnem in samem prevzemu zavrne tiste rešitve pritrjevanja, za katere na podlagi izkušenj 
oceni, da ne sledijo zgoraj navedenim zahtevam. Izdelovalec mora v takem primeru upoštevati 
predloge naročnika, brez zahtev po dodatnem plačilu. 
 
Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, 
v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni 
napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v 
slovenskem jeziku. Vsak prostor za opremo posebej se opremi s prozorno PVC »srajčko«, ki služi za 
namestitev seznama opreme v tem prostoru. 
 
Črpalka: 
 
Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-
2. Oznaka je FPN 10-2000 in FPH 40-250 ter ustrezati minimalnim zahtevam za vozilo tipa GVC 16/15 
po tipizaciji za gasilska vozila s strani GZS. Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz 
menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Nameščena je v zadnjem delu vozila, za 
rezervoarjem vode. Izvedba črpalke je centrifugalna. Vklop črpalke mora biti možen iz vozniške 
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kabine ali iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop 
pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s 
penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s 
protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v 
primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka 
priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. 2 tlačna priključka s premerom Storz 75 
mm opremljena z ročnimi zapornimi ventili nameščenimi bočno levo in desno v zadnjih boksih spodaj.  
Desno dodaten tlačni izliv velikosti in tipa Storz 60 mm, kateri se zapira s krogličnim ventilom na 
vrtljivo spojko naj bo fiksno pritrjen cevni mešalec penila Z2. Dva visokotlačna izhoda od katerih je 
en priključen na hitro napadalni navijak, drugi pa kot rezerva nameščen levo ali desno v boksu zadaj 
ter zaključen s slepo spojko Storz 38 mm. Na desni strani mora biti izveden priklop mešalca za peno 
na C tlačnem izhodu črpalke. Črpalka mora imeti izveden tudi sesalni vod iz rezervoarja za vodo. 
Imeti mora ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem za vodo ter možnost popolne 
izpraznitve (zaščite pred zmrzaljo). Črpalka mora imeti tako imenovani FIX-MIX sistem ali podobno 
kateri omogoča mešanje penila v razmerju 1-3%. Prav tako mora biti omogočeno izpiranje črpalke 
in vseh cevovodov, ki pridejo v stik z penilnim sredstvom. Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, 
ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo 
bodisi v rezervoar ali na prosto (v primeru, kadar se uporablja penilno sredstvo). Predvidoma naj 
ima črpalka ročno upravljanje za preklop med nizkim in visokim tlakom, za odpiranje tlačnih izhodov 
in za sesalno napravo. Vse ostale funkcije se upravljajo daljinsko na upravljalno/krmilni omarici - 
plošči. 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 mora imeti 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 mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake 
in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena 
s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti 
omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje. 
Tlačni izlivi morajo biti 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 lahko do 2.000 litrov oziroma več ampak samo do maksimalno 
dovoljene količine katero predpisuje tipizacija gasilskih vozil s strani GZS za vozilo tipa GVC 16/15. 
Izdelan naj bo iz poliesterskih smol. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje, predvidoma nad 
zadnjo osjo podvozja. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo 
prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti 
zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B zaprta s slepo spojko. V kolikor je za 
polnjenje rezervoarja določena omejitev tlaka, mora ponudnik fiksno vgraditi omejilec tlaka, ki je 
ustrezno nastavljen na to določeno največjo dovoljeno vrednost tlaka. Rezervoar ima lahko 
avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca 
¾ kapacitete rezervoarja), seveda z možnostjo tudi popolne napolnitve. Na levi in desni strani 
nadgradnje morata biti nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED 
luči različnih barv. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v 
primeru popravil. 
 
Rezervoar za penilo: 
 
Rezervoar za penilo velikosti 150 litrov mora biti izdelan iz poliestra in zaščiten z premazom katero 
je odporno za penilo. Za polnjenje rezervoarja mora biti nameščen polnilni priklop velikosti 1,5'' zaprt 
s slepo spojko. Na zgornji strani mora imeti rezervoar odprtino za dostop v notranjost v velikosti vsaj 
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450 mm v primeru popravil. Imeti mora nad in pod tlačno varovanje ter enostaven sistem za 
izpraznitev rezervoarja. 
 
Generator električnega toka: 
 
Generator naj bo štiritaktni bencinski motor vgradnji z možnostjo delovanja v neizvlečeni poziciji ter 
ima urejen odvod plinov pod šasijo vozila. Minimalna količina rezervoarja za gorivo je 13 litrov 
Tehnične značilnosti: sinhronski, medfazna napetost (3 faze) 400 V, napetost posamezne faze pa 
230 V, frekvenca 50 Hz. Pri treh fazah naj bo moč vsaj 9000 VA, cos fi 0,8 = 7,2 kW, pri eni fazi pa 
ojačano vsaj na 5000 VA, cos fi 0,8. Upravljanje z generatorjem je lahko pri črpalki na krmilni plošči. 
Zagon agregata mora biti omogočen vsaj preko električnega zaganjalnika preko stikala ter ročno. 
Izpolnjevati mora zahteve za zaščito katere morajo ustrezati DIN 14685. Na vsaki strani nadgradnje 
mora biti na primerno mesto nameščena priključna omarica Mennekes Amaxx, ali enakovredno, z 
vtičnicami 1x CEE 16A 400V in 3x 16A 230V, varovano z varovalkami, zaščita IP 67, imeti mora 
stikalo za vklop. Sistem napeljave mora imeti prikazovalnik stanja napetosti po fazah, stanje 
močnostne obremenitve po fazah, stanje skupne močnostne obremenitve ter stikalo za izklop v sili. 
 
Svetlobni stolp: 
 
Pnevmatski svetlobni stolp naj bo sestavljen iz vsaj dveh LED reflektorjev Whelen Pioneer Plus PFH24 
ali SPECTRA ali enakovredno. Napajanje le teh mora biti 24 V. Reflektorji morajo biti vodotesni. 
Svetlobni steber ima možnost vrtenja okoli svoje osi (360°, +/- 180O) in vertikalni nagib (vsaj - 50O) 
mora biti gnano elektromotorno. Oba omenjena gibanja, vrtenje in nagibanje, morata biti 
onemogočena do varne višine dviga stolpa, ko ni več možnosti zadetja reflektorjev v morebitne ovire 
na strehi (lestve, zaboji, zaščita). Stolp mora imeti možnost avtomatskega pozicioniranja lege 
reflektorjev (t.i. nulto točko) za lažje spuščanje v izhodiščni položaj. Položaj stolpa je lahko v zadnjem 
ali prednjem delu nadgradnje, pritrditev na zunanjo steno nadgradnje zadaj ni dopustna. Pri 
namestitvi v zadnji del se morajo reflektorji pri spustu popolnoma ugrezniti v nadgradnjo, tako da je 
preko pohodnega pokrova omogočeno neovirano gibanje po strehi. Pri namestitvi v sprednji del pa 
morajo biti reflektorji pri spuščenem stanju mehansko zaščiteni proti udarcem – s cevno zaščito. 
Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 5,5 m. Upravljanje s stolpom je s 
pomočjo premične konzole, ki je žično (spiralni kabel dolžine cca 3 m) povezana z vozilom v prostor 
pri črpalki. Spuščen ali dvignjen stolp ne sme ovirati snemanja opreme iz strehe (lestve) Varnostni 
elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in 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 vgrajen električne izvedbe 24 V, minimalne vlečna sila mora biti 60kN. Z 
integriranim daljinskim upravljalcem in preko žičnega ''joystic'' upravljalnika preko vsaj 3 metrskega 
kabla. Jeklena pletenica premera vsaj 11 mm in dolžine vsaj 25 m z primernim varnostnim kablom 
in varnostnim trakom. Razmerje prenosa mora biti vsaj 450:1, avtomatska zavora, navijanje in 
odvijanje z motorjem, menjalniški zobniki naj bodo v celoti izdelani iz poboljšanega jekla. Vitel naj 
ima napenjalec pletenice, da se le ta lepo navija na boben, valjčki naj bodo izvedeni na način, da so 
nameščeni vzdolžno in vertikalno. 
 
Opozorilno signalne naprave: 
 
Na strehi vozniške kabine sta na levi in desni strani nameščeni dve LED modri bliskavici integrirani v 
okrov kabine iz umetne mase. Vsaj štiri modre bliskavice so integrirane v motorni maski spredaj in 
dve v beli barvi, dve pa sta v zadku nadgradnje zgoraj, v povišanem robu nadgradnje kateri sta vidni 
tudi iz boka vozila, prav tako naj bosta na levi in desni strani v zgornjem delu nadgradnje vgrajeni 
še po dve modri bliskavici. Vse luči so v LED tehniki, pri izbiri je potrebno upoštevati, da imajo 
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Evropsko homologacijo. 
 
Vklop /izklop vseh omenjenih luči mora biti izveden z ustreznim krmiljenjem, z možnostjo 
posamičnega vklopa/izklopa bliskavic v motorni maski, zadnjih modrih bliskavic ali stranskih modrih 
bliskavic. Vse opozorilne luči morajo biti v skladu s homologacijskimi zahtevami oziroma v skladu z 
ECE predpisi. 
Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu so vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči za 
boljšo vidnost udeležencev v prometu. 
Vozilo mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje 
prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, 
od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči. Naprava mora omogočati tudi 
enostavna besedilna sporočila, ki se pred-programirajo in jih je možno izbirati v kabini na 
uporabniškem zaslonu.  
 
Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo kvalitetne izvedbe, lahko je proizvajalca Premier Hazard, 
Federal Signal, Haensch, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Poleg elektronsko 
krmiljene sirene mora imeti vozilo tudi predpripravo za zračne sirene proizvajalca Martin Horn model 
2298 GM ali enakovredno, z ločenim krmiljenjem. 
 
Elektro oprema vozila: 
 
Nadzor in spremljanje celotnega sistema delovanja nadgradnje vozila je lahko na osnovi t.i. CAN-
BUS tehnologije.  
 
Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani 
nadgradnje, osvetljena je lahko tudi okolica zadaj. Vklop luči je v kabini, na upravljalni konzoli ter 
na komandni plošči na črpalki. 
 
V okrov na strehi kabine se v smeri vožnje na sredino namesti – integrira - en ali dva LED reflektorja. 
Prižiganje teh reflektorjev je z vklopom z dodatnim stikalom na armaturni plošči. 
 
Ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo se morajo vključiti smerne utripalke, vsa osvetlitev 
okolice nadgradnje in akustični signal. Vozilo mora imeti barvno kamero, ki se samodejno vklopi pri 
vzvratni vožnji, hkrati pa lahko tudi senzorje gibanja zadaj z zvočnim opozorilom v kabini. 
 
Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi. 
 
Akumulatorji se namestijo v zaprt zaščiten prostor. Omogočeno mora biti zračenje za izpust škodljivih 
plinov na prosto, v kolikor gre za kislinske akumulatorje. Obvezno morajo biti na izvlečnih saneh, kar 
omogoča enostavno vizualno kontrolo akumulatorske tekočine, vzdrževanje ter menjavo. V kabino 
se lahko namesti t.i. glavno stikalo, ki krmili odklopno stikalo akumulatorjev. To pa ne sme odklopiti 
polnilcev za opremo oziroma delov opreme, ki potrebujejo polnjenje (ročne svetilke, bliskavice, 
detektor plinov, kamero ipd ). 
 
Pri sovoznikovem sedežu mora biti vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov. 
 
Prostor za posadko mora imeti dodaten zvočnik radijske postaje, ki se vklopi/izklopi s stikalom. 
Osvetlitev kabine za posadko mora imeti tudi stikalo za vklop/izklop dosegljiv posadki. 
 
Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma 
vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. 
 
Vsa razsvetljava na vozilu mora biti zaščitena proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno 
konstrukcijsko rešitvijo. 
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Upravljanje z elektro opremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih 
sredstev (vode, penila) je iz kabine s pomočjo uporabniškega zaslona. Ta mora tako omogočati vklop 
modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z 
osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega mora biti na zaslonu 
grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem 
položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp ali če 
je vklopljen odgon črpalke. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.  
 
Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki 
Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne 
pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO 
homologacije.  
 
Zunanje električno napajanje  
 
Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila 
z zunanjimi viri energije RETTBOX-AIR. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec 
vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice, plinski detektor…) ter priklop na 
stisnjen zrak. Naprave, ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju 
vozila, ki pa se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.  
  

IV. OPREMA 
 
Pripravi se pritrdišča in naroči opremo katera je navedena v prilogi razpisne dokumentacije (popis 
dodatne opreme) 
  
Opomba:  
 
Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«. 
Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar ni pa pogoj. Oprema 
drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni 
dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, 
višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, 
vibracijam, sesalni in tlačni višini, potezni oz. vlečni sili, strižni in razpiralni ter dvigalni sili itd), ne 
odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. 
V primeru, da je oprema drugega proizvajalca, mora ponudnik za to opremo v ponudbi navesti 
tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost. 
 
Zahteve za razpored opreme v vozilu: 
 

- oprema za detekcijo naj bo nameščena v kabini oziroma prostoru za posadko; 
- hidravlična reševalna oprema naj bo nameščena v prvem desnem boksu; 
- oprema za stabilizacijo naj bo nameščena na desni strani vozila spredaj; 
- elektro oprema, razen ročnih svetilk, naj bo v prvem levem boku; ročne svetilke namestiti v 

kabino za posadko; 
- razdelilec B-CBC skupaj z dvema tlačnima cevema namestiti desno zadaj ob tlačnem izlivu; 
- v primeru ležeče namestitve košar za cevi morajo biti le-te ploskovno podprte, ne samo na 

robovih. 
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V. OSTALE ZAHTEVE 
 
Barvanje, označbe 
 
Barva kabine in nadgradnje je rdeča RAL 3000, okvir nadgradnje je originalna barva podvozja, 
blatniki in odbijači bele barve. Vmesna vetrna zaščita med kabino in nadgradnjo naj bo v vidni živo 
rumeni barvi (končna barva in podoba bo dogovorjena ob celostni grafični podobi vozila), platišča 
koles srebrna (oziroma original proizvajalca podvozja), Ponudnik lahko predlaga tudi druge barve 
posameznih elementov, razen delov ki so pobarvani v rdečo. Spredaj na maski vozila naj bo napis 
GASILCI, na vratih kabine gasilski znak in napis PGD PRESKA – MEDVODE, na zadnji strani na dvižnih 
vratih mora biti napis GASILCI in 112, na obeh bokih mora biti napis 112. Vsi napisi in designi morajo 
biti izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije. 
 
Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene odsevne trakove. Odsevni trakovi za označitev obrisa 
vozil po ECE 104 na boku in zadaj naj bodo rumene (limona) barve oziroma se bodo dokončno 
dogovorili ob potrditvi celostne grafične podobe vozila. Zadaj mora biti ravna površina nadgradnje 
polepljena s poševno tekočo odsevno folijo rdeča/rumena po DIN 14502-3.  
 
Na stranskih roletah zadaj je izvedena poslikava katero se doreče v okviru celostne grafične podobe 
vozila. Ostalo polepitev oziroma oblikovanje predlaga ponudnik, v ta namen predloži ustrezno risbo 
ali sliko vozila. Dokončno obliko se uskladi z naročnikom.  
  
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 
(1+7 gasilcev); 

- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje  in 
oblikovno zahtevnejše kose).  

 
 

VI. DOBAVA VOZILA 
 
Prvi predhodni prevzem vozila 
 
Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 2 delovnih ur se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, 
ko je dobavljeno podvozje vozila. Ta faza izdelave vozila mora biti dokončana najkasneje do 
15.11.2019. 
 
Drugi predhodni prevzem vozila 
 
Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 4 delovne ure se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je na dobavljenem podvozju izdelana nadgradnja vozila ter vgrajeni stabilni sistemi, 
kot so črpalka, agregat, vlečna naprava (vitel) in svetlobni stolp. Ta faza izdelave vozila mora biti 
dokončana najkasneje do 20.3.2020. 
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Tretji predhodni prevzem vozila 
 
Tretji predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 4 delovne ure se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno okrog 40% opreme. Ta faza izdelave vozila mora biti 
dokončana najkasneje do 22.05.2020. 
 
Četrti predhodni prevzem vozila 
 
Četrti predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj 4 delovne ure se izvede pri izdelovalcu 
nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno okrog 80% opreme. Ta faza izdelave vozila mora biti 
dokončana najkasneje do 12.06.2020. 
 
Prevzem vozila 
 
Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje do 1.7.2020. Izdelovalec mora omogočiti 
prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem 
vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se 
izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve 
problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor 
ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: 
dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in 
standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in 
nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi 
dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem 
standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. 
 
Testiranje vozila  
 
Po uspešnem prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, 
ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna 
oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji. 
V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz 
držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.  
 
Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob 
prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse 
na stroške ponudnika.  
 
V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih 
karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen. 
 
Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost 
se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
Usposabljanje 
 
Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje treh oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v 
kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan. Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni 
povezano. Poleg tega mora zagotoviti usposabljanje za uporabnike v kraju naročnika v trajanju 
enega delovnega dne za 10 do 20 oseb. 
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VII. GARANCIJA 
 
Garancija za podvozje je najmanj 24 mesecev oziroma 250.000 km. Garancija za nadgradnjo (brez 
opreme) je najmanj 24 mesecev. Ponudnik lahko ponudi tudi daljše garancijske dobe. 
 
 

 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-
3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.  
 
Naročnik bo od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik 
namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz 
razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi.  
 
V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje 
sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru 
ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora 
pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi 
vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih 
zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. 
 
OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE 
 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev 
oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni 
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD 
ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN 
oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, 
pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN 
šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. 
obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 
 
 

 Razlogi za izključitev 
 
Gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, bo izključen iz postopka 
javnega naročanja v naslednjih primerih: 
 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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A. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo 
pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil ali se bo drugače seznanil, 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, ki ima elemente kaznivih dejanj, 
ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list 
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1). 
 

B. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo 
pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil, 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 ali ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali ponudbe ni imel 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 
 

C. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt: 
a.) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
b.) 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. 

 
Vsi zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne 
ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce. 
 
Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, morajo 
zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. 
 
DOKAZILA: 
 
Za zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskih subjektov iz sodelovanja v 
postopku javnega naročanja, bo naročnik sprejel izpolnjen obrazec ESPD in naslednja dokazila: 
 
A: Pooblastilo gospodarskega subjekta in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem (priloga 6, priloga 7 in priloga 8) ali izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni 
register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ 
v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski 
subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. 
 
B: Potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji ali državi članici ali tretji državi (v kolikor 
naročnik ne bo mogel sam pridobiti dokazil iz uradnih evidenc).  
 
C: Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki 
Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi (v kolikor naročnik ne bo mogel sam pridobiti dokazil iz 
uradnih evidenc). 
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 Pogoji za sodelovanje 

 
 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 

 
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, 
v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske 
unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 
 
Če mora imeti ponudnik določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji 
matični državi opravlja določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila 
storitev od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 
  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V 
primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed 
subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
DOKAZILA: 
Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in s predložitvijo 
ustreznega dokazila, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve iz drugega odstavka te točke, v kolikor je le 
to potrebno. 
 

 Ekonomski in finančni položaj 
 

a.) Ponudnik po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene nižje od SB4 oziroma glede na 
vzporejanje bonitetnih ocen AJPES-a za Moody's Investors Service ocena Baa ter Fitch 
Ratings in Standard&Poor'sv ocena BBB.  
 

b.) Ponudnik na dan oddaje ponudbe in v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudbe 
ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa, oz. nobenega izmed njih, če posluje z 
večjim številom transakcijskih računov. 

 
V primeru skupne ponudbe navedeni pogoji, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu ni posloval s 
čisto izgubo, da ponudnik po bonitetni lestvici nima bonitetne ocene nižje od SB4 oz. Baa oz. BBB, 
da noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v 180 dneh od izdaje dokazila ni bil 
blokiran, veljajo za vse partnerje v skupini. 
 
DOKAZILA: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe, s sedežem v Republiki Sloveniji, 
izpolni izjavo v prilogi 10 in k ponudbi priloži S.BON-1/P obrazec, ki se priloži v originalu ali kopiji, 
in ne sme biti starejši od 30 dni pred dnevom za predložitev ponudbe za predmetno javno 
naročilo. Namesto S.BON-1/P obrazca lahko ponudnik oz. soponudnik predloži tudi drugo ustrezno 
dokazilo bonitetne hiše, ki izkazuje, da ponudnik izpolnjuje navedena pogoja. 
 
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji predloži kot obrazec o bonitetni oceni, skladen s pravili 
BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. 
 

c.) Ponudnik mora izkazati, da je imel čiste prihodke od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih 
v višini najmanj 500.000,00 EUR za posamezno poslovno leto. V kolikor ponudnik posluje 
krajše obdobje od zahtevanega, se upošteva pogoj sorazmerno glede na obdobje 
poslovanja. 
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Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe, s sedežem v Republiki Sloveniji, 
izkaže izpolnjevanje tega pogoja z letnimi računovodskimi izkazi za zadnja tri zaključena poslovna 
leta pred rokom za predložitev ponudbe. V kolikor ponudnik še nima izdelanih računovodskih izkazov 
za zadnje poslovno leto, lahko poda lastno izjavo o višini prometa v preteklem letu. 
 
DOKAZILA: 

- Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za 
sodelovanje«)  

- Izpolnjena priloga 10 »Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev«. 
 
Naročnik lahko od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokazila.  
 

 Referenčni pogoj 
 

a.) Ponudnik je je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb, naročnikom na 
območju Slovenije ali EU, uspešno dobavil najmanj tri (3) istovrstna vozila klasifikacije 
GVC (po tipizaciji GZS sodi dobavljeno vozilo v kategorijo vozil GVC), vsak v vrednosti 
najmanj 160.000,00 EUR z DDV. 
 

Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. 
 
DOKAZILA: 
 
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji k ponudbi 
priložijo izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano prilogo 11 – Seznam referenc – referenčni pogoj 
4.2.3. 
 
Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev referenčnega potrdila potrjenega s 
strani naročnika referenčnega posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja. 
 
 

 Omejitev poslovanja in udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 
 

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec ali subjekt, katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s 
katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati. 

 
B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci 

in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu 
s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb 
v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, 
za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom. 

 
DOKAZILA: 
Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni 
podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, izkažejo 
izpolnjevanje teh pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in s predložitvijo izpolnjene in podpisane 
Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (priloga 4). 
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 FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

 Zavarovanje za resnost ponudbe 
 
Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe priložiti podpisano in žigosano bianco menico ter 
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe«, z oznako 
»Brez protesta« z dobo veljavnosti do (vključno) dneva/datuma veljavnosti ponudbe v 
višini 7.000,00 EUR. 
 
Ponudnik mora predložiti samostojno menično izjavo s podpisano in žigosano bianco menico v 
predpisani višini. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, 
mora biti le-ta pokrit s finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne 
teči na dan javnega odpiranja ponudb. 
 
Upravičenec do izplačila iz naslova finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe, je 
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 
  
V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil pogodbe, po odpiranju ponudb svojo 
ponudbo umakne oz. po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe brez 
kakršnekoli obveznosti do ponudnika, ter Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o 
prekršku iz 112. člena ZJN-3. 
 
Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe je priložen kot Priloga 3 te razpisne 
dokumentacije.  

 
Navodila glede pošiljanja bianko menice in menične izjave (zavarovanje za resnost 
ponudbe) 
 
Menica je vrednostni papir, ki ga ni mogoče zahtevati drugače kot v originalu, saj unovčitev menice, 
ki ni v originalu ni dopustna oz. mogoča, zato ponudnik menice (oz. njeno kopijo) ne sme oddati 
preko sistema e-JN.  

 

 
Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku ločeno do roka za oddajo 
ponudbe priložiti originalno podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjen, podpisan in žigosan 
obrazec »Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe« (šteje za pravočasno oddano, če jo 
naročnik prejme najkasneje do roka za oddajo ponudbe.) 

 
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) mora biti v zapečatenem ovitku 
(kuverti), ter osebno oddana oz. naslovljena na Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 
1215 Medvode. Ponudnik mora obrazec Priloga 16 nalepiti na kuverto.  
 
Če bo k finančnemu zavarovanju za resnost ponudbe priložena še kakšna druga dokumentacija, le 
to naročnik ne bo štel kot del ponudbene dokumentacije.  

 
 

 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 5 dni predložiti tri (3) podpisane bianco menice z 
menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznost, v višini 10 % (deset odstotkov) 
od pogodbene vrednosti z DDV, s klavzulo »brez protesta«. 
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Trajanje zavarovanja je še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se 
med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora 
izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno 
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo 
del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s 
spremembo pogodbene vrednosti. 
 
Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti je priložen kot 
priloga 14 te razpisne dokumentacije. 
 

 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
 
Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, 
v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, bo izvajalec izročil naročniku v 10 dneh od 
opravljene končne primopredaje. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri 
zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljša kot je garancijski rok za 
izvedena dela, ki bo določen v pogodbi. 
 
Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je priložen kot priloga 15 te 
razpisne dokumentacije. 
 

 MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 
Naročnik bo za predmetno javno naročilo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal cenovno 
najugodnejšo in dopustno ponudbo. Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, za 
predmetno javno naročilo je ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 

zap. št. merilo/kriterij število točk 
1. Cena 91 
2. Način izvedbe pogona VT navijaka za 

hitronapadalno cev 2 

3. Oddaljenost pooblaščenega servisa 4 
4. Podaljšan ponujen garancijski rok 3 

SKUPAJ 100 
 
Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo v seštevku točk posameznih meril zbrala največje število 
točk. Največje skupno število točk je 100. Točke se zaokrožijo na celo število, brez decimalnih mest, 
kar pomeni, da vrednost do vključno 0,50 pomeni zaokrožitev navzdol in od 0,51 zaokrožitev 
navzgor. 
 
V primeru, da dva ali več ponudnikov prejmejo enako število točk, se izbere ponudbo ponudnika, ki 
bo v informacijski sistem e-JN prej oddal ponudbo. 
 

 Cena 
 
V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo skupno ponudbeno ceno z DDV prejela 91 točk, ostale 
ponudbe pa bodo prejele sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeno ceno izračunano po 
naslednji formuli: 
 

C najnižja x 91 = število točk = C  C ponudnika 
 
 

C najnižja = najnižja cena z DDV izmed vseh veljavnih ponudb  
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C ponudnika = cena z DDV ponudnika 
C =  doseženo število točk 

 
 

 Način izvedbe pogona VT navijaka za hitronapadalno cev 
 
V okviru tega merila bo ponudba ponudnika, ki je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo 
ponudb, naročnikom na območju Slovenije, uspešno dobavil najmanj pet (5) gasilskih vozil, ki imajo 
pogon VT navijaka za hitronapadalno cev izveden na električen pogon v valju navijaka 
s torno sklopko in pnevmatsko zavoro, prejela 2 točki. 
 
Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. 
 
Ponudnik k ponudbi priložijo izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano prilogo 12 – Seznam 
referenc – merilo 6.2. 
 
V kolikor iz priloženih referenc ne bo jasno razvidni zahtevani podatki oz. ne bodo v skladu z 
zahtevanim, bo naročnik ponudniku v tem delu merila dodelil 0 točk. 
 

 Oddaljenost pooblaščenega servisa 
 
Na podlagi tega merila, se podelijo točke na podlagi oddaljenost pooblaščenega servisa za črpalko 
od sedeža naročnika, to je PGD Preska. 
 
Za presojo oddaljenosti pooblaščenega servisa za črpalko od sedeža PGD Preska, se bo uporabila 
internetna aplikacija »Google maps« (https://maps.google.si/). Pri določitvi razdalje se bo 
upoštevala najkrajša pot vožnje, ki v celoti poteka po območju Republike Slovenije.  
 
Točke se dodelijo na naslednji način: 

- oddaljenost manj kot 20 km, prejme 4 točke 
- oddaljenost od 21 km do 50 km, prejme 3 točke 
- oddaljenost od 51 km do 100 km, prejme 2 točki 
- oddaljenost več kot 101 km, prejme 0 točk 

 
Razdalja v km se zaokroži na celo številko km, brez decimalnih mest, kar pomeni, da razdalja v km 
do vključno 0,50 pomeni zaokrožitev navzdol in od 0,51 zaokrožitev navzgor. 
 
V kolikor iz ponudbe ne bo jasno razvidni zahtevani podatki, bo naročnik ponudniku v tem delu 
merila dodelil 0 točk. 
 

 Podaljšan ponujen garancijski rok 
 
Minimalni garancijski rok za celotno vozilo z vso opremo je (24 mesecev). Ponudbe ponudnikov, ki 
bodo ponudili krajši garancijski rok od minimalno zahtevanega bodo zavrnjene kot nedopustne. 
 
Št. točk na podlagi kriterija »Podaljšan ponujen garancijski rok«.  
  
V primeru, da ponudnik ponuja: 

- garancijski rok od 25 do 36 mesecev, prejme 1 točko 
- garancijski rok od 37 do 47 mesecev, prejme 2 točki  
- garancijski rok od 48 ali več, prejme 3 točke 

 
V kolikor iz ponudbe ne bo jasno razvidno, da ponudnik ponuja podaljšan ponujen garancijski rok, 
bo naročnik ponudniku v tem delu merila dodelil 0 točk. 

https://maps.google.si/
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 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 Izdelava ponudbe 

 
Ponudba naj bo izdelana v skladu s to razpisno dokumentacijo, vsebovati pa mora vse zahtevane 
dokumente in obrazce. 
 
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.  
 
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje 
dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te razpisne 
dokumentacije. 
 
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki 
razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu 
javnih naročil in na spletni strani http://www.medvode.si/, kjer je objavljena razpisna 
dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije. 
 

 Vsebina ponudbene dokumentacije 
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 
dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V 
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
 
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v 
informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju: 
 
Razdelek »Predračun« 
 
Ponudnik mora »Prilogo 2« izpolniti ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v 
razdelek »Predračun« (podpiše se z oddajo ponudbe-elektronski podpis). Le-ta bo tudi na 
voljo oz. dostopna javnosti na javnem odpiranju ponudb.  

 
V primeru razhajanj med podatki v »Prilogi 2« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Prilogo 2 
»PONUDBENI PREDRAČUN« - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v 
Prilogi 2 »PONUDBENI PREDRAČUN«, naloženim v razdelku »Druge priloge«. 
 
Razdelek »ESPD – ponudnik« 
 
Ponudnik mora prilogo »ESPD« izpolniti ter jo v .xml formatu naložiti na informacijski sistem e-JN v 
razdelek »ESPD« (podpiše se z oddajo ponudbe-elektronski podpis). 
 
Razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« 
 
Ponudnik mora v primeru nastopa s partnerji (skupna ponudba), s podizvajalci in/ali 
uporabo zmogljivosti drugih subjektov za vsakega posameznega sodelujočega naložiti na 
informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« izpolnjen in podpisan ESPD v .pdf 
formatu ali v .xml formatu (elektronsko podpisan). V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne 
nastopa s partnerjem, podizvajalcem ali subjektom, priloge ni potrebno prilagati. 

http://www.medvode.si/
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Razdelek »Druge priloge« 
 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo ponudbeno 
dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo. 
 
Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne 
ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). Ponudba mora biti skenirana čitljivo. 
Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni 
drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Ponudbeni 
predračun popisa del mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse 
priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno. 
 
Ostala ponudbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov (prilog): 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU priloga 1  
 
Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno 
ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.  
 
K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo). 
 
 

PONUDBA priloga 2  
 
Ponudnik mora obrazec prilogo 2  izpolniti in podpisati, ter ga naložiti v razdelek »Predračun«. 
 
Ponudbeni predračun za dodatno opremo je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu.  
Ponudnik mora ponudbeni predračun za dodatno opremo izpolniti, natisniti in podpisati, ter ga 
naložiti v razdelek »Drugi dokumenti«. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi v Excel 
formatu. 
 

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE priloga 3  
 
Za prilogo je potrebno priložiti ustrezno finančno zavarovanje v skladu s poglavjem 5.1 Zavarovanje 
za resnost ponudbe. 
 

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
PONUDNIKA 

priloga 4  

 
Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika izpolni ponudnik, vsi posamezni člani 
skupine ponudnikov v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 

IZJAVA FIZIČNE OSEBE priloga 5  
 
Izjavo izpolnijo in podpišejo vse osebe, ki so:  

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe 
velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, 
katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali 

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
 
Vse osebe, ki so izpolnile in podpisale to izjavo, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 7 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC ZA 
PRAVNE OSEBE 

priloga 6  

 
Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) 
v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi 
gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC ZA 
FIZIČNE OSEBE 

priloga 7  

 
Izpolnijo vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
 

SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 8  
 
Ponudnik v prilogi navede podizvajalce in izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor del javnega 
naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec izpolni tudi obrazec Podatki podizvajalca. Ponudnik 
razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z 
nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni. 
 

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA 
PONUDNIK   

priloga 9  

 
Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega 
naročila. 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV   priloga 10  
 
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v 
primeru skupne ponudbe. Za prilogo se priloži (S.BON-1/P; S.BON-1) s podatki in kazalniki. 
 

SEZNAM REFERENC – REFERENČNI POGOJ 4.2.3 priloga 11  
 
Ponudnik priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa. 
 

SEZNAM REFERENC – MERILO 6.2 priloga 12  
 
Ponudnik priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa. 
 

VZOREC POGODBE priloga 13  
 
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom ESPD (v »Del VI: 
Sklepne izjave«) potrdi, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe, zato ga k ponudbeni dokumentaciji 
ponudniku ni potrebno priložiti.     
 

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI  

priloga 14  
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V prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga 
bo moral izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) predložiti naročniku.  
 
Ponudnik s podpisom ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) potrdi, da se strinja z vsebino oz. vzorcem 
finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.  
 

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI 
DOBI PO EPGP-758 

priloga 15  

 
V prilogi je priložen vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ki ga bo 
moral izbrani ponudnik (v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije) predložiti naročniku.  
 
Ponudnik s podpisom ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«) potrdi, da se strinja z vsebino oz. vzorcem 
finančnega zavarovanja, zato ga k ponudbeni dokumentaciji ponudniku ni potrebno priložiti.  
 

OBRAZEC ZA POŠILJANJE – FINANČNO ZAVAROVANJE priloga 16  
 
Ponudnik mora obrazec izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ustrezno 
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  
 
Če ponudnik ne bo opremil finančnega zavarovanja tako, kot je določeno, naročnik ne nosi 
odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 
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PODATKI O PONUDNIKU priloga 1 
 

Javno naročilo: Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska - Medvode 

PODATKI O PONUDNIKU 

Naziv ponudnika 
 
 
 

Polni naslov 
 
 
 

Matična in davčna številka ponudnika   

Transakcijski račun ponudnika, odprt pri 
banki   

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA 

Naziv odgovorne osebe 
(podpisnik pogodbe) 

 
 

Funkcija  

Elektronska pošta in telefon     

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

Naziv kontaktne osebe (v zvezi s ponudbo)  

Funkcija  

Elektronska pošta in telefon   

OSTALI PODATKI  

Elektronska pošta za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3 preko Portala JN   

Ponudnik je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so 
opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES □ DA         □ NE 

Predstavnik ponudnika, ki bo urejal izvajanje 
predmetne pogodbe 

Skrbnik pogodbe oz. pooblaščeni odgovorni predstavnik: 
 
g./ga.________________________________; tel.: ____________________;  
 
e - mail: ___________________________________. 

 
 
 

  

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi 
ponudniki – partnerji. 
 
Opomba: Za to prilogo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-
partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila. 
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PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 
 

Za tem obrazcem se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh 
ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.   
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PONUDBA priloga 2 
 
JAVNO NAROČILO: »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska - Medvode«. 
 
 
Naziv ponudnika:  
  

 
 
Naslov ponudnika: 

 

  
 

 
 

 
PONUDBA št. ________________ 

 
 
Način predložitve ponudbe (ustrezno označite) 

□ samostojno (kot samostojni ponudnik) 

□ skupna ponudba (kot partner v skupni ponudbi)  

□ s podizvajalci (kot samostojni ponudnik s podizvajalci) 

□ z uporabo zmogljivosti drugih subjektov 
 

1. Ponudba - cena 
 

 
Dobava šasije  EUR 

Nadgradnja vozila EUR 

 
Skupna ponudbena cena (brez DDV)  EUR 

 
DDV 22 % EUR 

 
SKUPAJ z DDV 
 

EUR 

 
2. Način izvedbe pogona VT navijaka za hitronapadalno cev 
 
K ponudbi smo za prilogo 12 – Seznam referenc – merilo 6.2 priložili  ____________ (navedite 
število) referenc, ki imajo pogon VT navijaka za hitronapadalno cev izveden na električen pogon v 
valju navijaka s torno sklopko in pnevmatsko zavoro. 
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3. Oddaljenost pooblaščenega servisa 
 
 
V ponudbi smo ponudili črpalko __________________ tip ____________________ proizvajalec.  
 
Pooblaščeni servis ponujene črpalke je: 
 
Naziv pooblaščenega servisa: ________________________________________________________ 
 
Naslov: _________________________________________________________________________ 
 
 
4. Garancijski rok 
 
Garancijski rok za celotno vozilo z vso opremo je __________________ mesecev.  
 
 
5. Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba je veljavna do ________________ (najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudbe). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE priloga 3 

 
MENIČNA IZJAVA  

za zavarovanje resnosti ponudbe 
 
 
Ponudnik: __________________________________________________________ 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 

 
 
V zvezi s ponudbo št. _______________z dne _______________________ za javno naročilo z oznako 
______________, katerega predmet je »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko 
društvo Preska - Medvode«, vam izročamo bianco menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 
……………….. EUR.  
 
Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: 
 
_______________   _______________     _______________ 
(ime in priimek)                         (funkcija zastopnika)                  (podpis) 
 
V primeru, da: 

- umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali  
- podamo v ponudbi lažne ali zavajajoče podatke ali 
- ne priložimo naročniku finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali 
- zavrnemo sklenitev pogodbe, 
 
pooblaščamo upravičenca Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, da našo bianco 
menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez 
protesta˝ ter da menico domicilira pri ___________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, 
ki vodi naš transakcijski račun.  
 

NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ___________________ (banko) oziroma 
katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno 
menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ……………………………… 
EUR. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega 
računa unovči predloženo menico. 

 
S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov 
pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih. 
 
Ta izjava velja do datuma veljavnosti ponudbe, to je do ………………………….  
 
 

 
 
 

  

(kraj, datum) žig Ime in priimek ter podpis osebe, 
pooblaščene za podpisovanje) 

 
Priloga: 1 bianco menica 
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IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
PONUDNIKA 

priloga 4 

 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 
 
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 
 
Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 
 
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 
 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 
 
Matična številka podjetja: ________________________________________________________ 
 
ID ZA DDV:: __________________________________________________________________ 
 
V zvezi z javnim naročilom »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko 
društvo Preska - Medvode.« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
   
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne 
osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 
Št. Naziv Sedež Delež 

lastništva v % 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
….    

 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, 
vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 
Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež 

lastništva v % 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
…    
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IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z 
zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 
 
Št. Naziv  Sedež  Matična 

številka 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
….    

 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih 
oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v 
primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom 
naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 
 
 

kraj, datum žig naziv in podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 

 
 
 
 
 
 
Navodila: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne 
ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti 
uporablja ponudnik. 
 
Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod 
št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, 
ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so 
posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.   
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IZJAVA FIZIČNE OSEBE priloga 5 
 
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem. 
 
Javno naročilo »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska - Medvode.« 
 
 
Ime in priimek ___________________________________________________________________  
 
EMŠO __________________________________________________________________________ 
 
 
Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:________________________________ 
član/ica (ustrezno obkrožiti): 

⃞ upravnega organa ali  

⃞ vodstvenega organa ali 

⃞ nadzornega organa  
 
oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti): 

⃞ zastopanje ali 

⃞ odločanje ali 

⃞ nadzor v njem, 
 

pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 

IZJAVLJAM, 
 
da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so 
opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  
 
 
 
 

Kraj, datum  Podpis fizične osebe 
 
 
 
Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika 
(v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega 
zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 
ali nadzor v njem. 
 
 
Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 7.   
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC ZA 
PRAVNE OSEBE 

priloga 6 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE 
PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
 
__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Medvode, Cesta 
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 
oddaje javnega naročila »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko 
društvo Preska - Medvode.«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence 
in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb. 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 
Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 
Matična številka podjetja: _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
   

kraj, datum žig Ime in priimek ter podpis 
ponudnika 

 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru 
skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik.  
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC ZA 
FIZIČNE OSEBE 

priloga 7 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE 
PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE 

 
 
Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino 
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za 
Prostovoljno gasilsko društvo Preska - Medvode.«, od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za 
fizične osebe. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
EMŠO: _______________________________________________________________________ 
 
DATUM ROJSTVA: ______________________________________________________________ 
 
KRAJ ROJSTVA:_______________________________________________________________ 
 
OBČINA ROJSTVA:_____________________________________________________________ 
 
DRŽAVA ROJSTVA: _____________________________________________________________ 
 
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

 
− (ulica in hišna številka) _________________________________________________________ 

 
− (poštna številka in pošta) _______________________________________________________ 
 
DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________ 
 
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:_____________________________________________ 
 
 
 
 
   

kraj, datum  podpis pooblastitelja 
        
 
 
 
Navodilo: Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 5 in so člani upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca 
in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali ki imajo pooblastila za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.  
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SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 8 
 

 
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI 

 
 

Naziv ponudnika:  
  

 
 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za 
Prostovoljno gasilsko društvo Preska - Medvode.« sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 
  
 

Zap. št. Naziv podizvajalca 

Zahteva za 
neposredno 
plačilo od 

podizvajalca 
DA/NE 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

…. 
 
 

 

 
 
 

in dajemo 
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM 

 
 
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše 
obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali 
zahtevo za neposredno plačilo. 
 
Za vse podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke. 
 
 
 
 
   

kraj, datum žig naziv in podpis ponudnika 
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PODATKI PODIZVAJALCA 
 

Javno naročilo »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska - Medvode.« 
 

NAZIV PODIZVAJALCA  
 

POLNI NASLOV  
 

TELEFON  
 

KONTAKTNA OSEBA  
 

VSI ZAKONITI 
ZASTOPNIKI 

 
 
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
DAVČNA ŠTEVILKA  
TRANSAKCIJSKI RAČUN 
in navedba banke 

 

Vsak del javnega naročila 
(storitev/gradnja/blago), 
ki se oddaja v 
podizvajanje (vrsta/opis 
del) 

 
 
 

Količina/Delež (%) 
javnega naročila, ki se 
oddaja v podizvajanje 

 

VREDNOST DEL (brez 
DDV) 

 
 

ROK IZVEDBE  
 

 
 

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM 
 
Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov) 
 

⃞ soglašam, ⃞ ne soglašam, 
 
da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v 
zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer 
na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga 
računu oz. situaciji, ki jo bo naročnik izstavil izvajalec. 
 
   

kraj, datum žig naziv in podpis podizvajalca 
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SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA 
PONUDNIK   

priloga 9 

 
Javno naročilo »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za Prostovoljno gasilsko društvo 
Preska - Medvode.« 
 

NAZIV GOSPODARSKEGA 
SUBJEKTA 

 
 
 

POLNI NASLOV  
 

TELEFON  
 

KONTAKTNA OSEBA  
 

VSI ZAKONITI 
ZASTOPNIKI 

 
 
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
 

DAVČNA ŠTEVILKA  
 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 
in navedba banke 

 
 
 

Vsak del javnega naročila, 
za katere namerava 
ponudnik uporabiti 
zmogljivost 
gospodarskega subjekta 

 
 

Količina/Delež (%) 
javnega naročila 

 
 

VREDNOST DEL (brez 
DDV) 

 
 

ROK IZVEDBE  
 

 
 
 
Datum:…………….. 
 
 

Ime in priimek ter podpis 
ponudnika 

 Ime in priimek ter podpis 
gospodarskega subjekta 

 
 
 

  

Žig:  Žig: 
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IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV priloga 10 
 
 
 
Naziv ponudnika oz. 
partnerja: 

 

  
 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 

1. Bonitetna ocena ustreza zahtevi iz a. točke poglavja 4.2.2 Ekonomski in finančni položaj in 
bonitetni obrazec prilagamo za to prilogo. 

 
 
Letni promet v letih 2016, 2017 in 2018 (za vsako leto posebej) v EUR: 
 
 2016 2017 2018 
Čisti prihodki od 
prodaje 

 
 
 

  

 
 
 

2. Na dan oddaje ponudbe in v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudbe nimamo 
blokiranega nobenega transakcijskega računa. 

 
Za to prilogo se priloži tudi S.BON-1/P obrazec oz. drugo ustrezno dokazilo bonitetne hiše v skladu 
s točko 4.2.2 ekonomski in finančni položaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

kraj, datum žig ime in priimek ter podpis 
pooblaščene osebe ponudnika 
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SEZNAM REFERENC – REFERENČNI POGOJ 4.2.3 priloga 11 
 
Naziv ponudnika   
  

 
 

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA 
 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 
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Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 

 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 
   

kraj, datum žig ime in priimek ter podpis 
pooblaščene osebe ponudnika 
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POTRDITEV REFERENC – MERILO 6.2 priloga 12 
 
 
Naziv ponudnika   
  

 
 

Način izvedbe pogona VT navijaka za hitronapadalno cev 
 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

Pogona VT navijaka za 
hitronapadalno cev je izveden 
na električni pogon v valju 
navijaka s torno sklopko in 
pnevmatsko zavoro 

□ DA   □ NE 
             (ustrezno označiti) 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  
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Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

Pogona VT navijaka za 
hitronapadalno cev je izveden 
na električni pogon v valju 
navijaka s torno sklopko in 
pnevmatsko zavoro 

□ DA   □ NE 
             (ustrezno označiti) 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

Pogona VT navijaka za 
hitronapadalno cev je izveden 
na električni pogon v valju 
navijaka s torno sklopko in 
pnevmatsko zavoro 

□ DA   □ NE 
             (ustrezno označiti) 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 
Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 
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Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila 
 
 
 

Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

Pogona VT navijaka za 
hitronapadalno cev je izveden 
na električni pogon v valju 
navijaka s torno sklopko in 
pnevmatsko zavoro 

□ DA   □ NE 
             (ustrezno označiti) 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 

Naročnik (končni uporabnik) 
 
 
 

Znamka dobavljenega vozila 
 
 
 

Model dobavljenega vozila  

Leto dobave vozila  
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Datum podpisa 
primopredajnega zapisnika 

 
 
 

Po tipizaciji GZS sodi 
dobavljeno vozilo v kategorijo 
vozil GVC 

 

Pogona VT navijaka za 
hitronapadalno cev je izveden 
na električni pogon v valju 
navijaka s torno sklopko in 
pnevmatsko zavoro 

□ DA   □ NE 
             (ustrezno označiti) 

 
Naročnik navedeno referenco lahko preveri pri: 
 

Naziv in naslov naročnika 
(končnega uporabnika) 

 
 
 

Ime in priimek   
 

Telefon  
 

E-mail  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kraj, datum žig ime in priimek ter podpis 
odgovorne osebe naročnika 
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VZOREC POGODBE priloga 13 
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OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

priloga 14 

 
  

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika  
 
firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika  
 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 
Medvode, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti za javno naročilo »Dobava gasilskega vozila GVC 16/15 za 
Prostovoljno gasilsko društvo Preska - Medvode« z naročnikovo oznako 
………………………………………, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno 
javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek       EUR.  
 
Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico 
plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po roku za dokončanje del po 
pogodbi   ………….….. 
 
Menični znesek se nakaže na račun naročnika …………………………………………………….., št. 
……………………………………., odprt pri ………………………………………………………….. Ponudnik izjavlja, 
da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ 
PROTESTA«.  
 
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika 
…………………………………………………………………………………………………, da predloži menico na 
unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.  
 
Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 
računov: 
 
−       
−       
 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  

 
 
 

Datum:             Podpisnik: ime in priimek 
Podpis in žig: 

 
 
 
 
Priloga: 3 (tri) bianco menice  
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OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI 
DOBI PO EPGP-758 

priloga 15 

 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
Za: …………………………………….. (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila) 
Datum: …………………………………….. (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: …………………………………….. (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: 
kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku) 
 
ŠTEVILKA ZAVAROVANJA: …………………………………….. (vpiše se številka finančnega  
zavarovanja) 
 
GARANT: …………………………………….. (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK ZAVAROVANJA: …………………………………….. (vpiše se ime in naslov naročnika 
finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode   
 
OSNOVNI POSEL: …………………………………….. obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak 
v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. …………………………………….. , št. spis  
…………………………………….. z dne …………………………………….. (vpiše se številko pogodbe ter številko 
spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) 
za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem in  Naročnikom zavarovanja                       
 
ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA: …………………………………….. (vpiše se najvišji znesek s 
številko in besedo ter valuta) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE 
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: …………………………………….. (nobena/navede 
se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov  …………………………………….. (navede se SWIFT 
naslova garanta) 
 
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) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli 
podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL …………………………………….. (vpiše se datum zapadlosti 
finančnega zavarovanja) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: …………………………………….. (vpiše se ime 
naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu 
na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec 
predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani 
pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 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 v Ljubljani 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) 
 
 
 
 
 
   

kraj, datum žig podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC ZA POŠILJANJE – FINANČNO ZAVAROVANJE priloga 16 
 
Obrazec a naslednji strani je potrebno izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je 
finančno zavarovanje. 
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Pošiljatelj (ponudnik):  
 
 

Prejem vloge (izpolni prejemnik): 
Naziv:   

Datum in ura: 

 

Naslov:  

 Podpis:  Žig: 
Javno naročilo (predmet): 

Prejemnik : 

Dobava gasilskega vozila GVC 
16/15 za Prostovoljno gasilsko 
društvo Preska - Medvode 

Občina Medvode 
Cesta komandanta Staneta 12 
 
1215 Medvode 

Zap. št. JN:  5/2019 
 

NE ODPIRAJ  
 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE JN št. 430-6/2019 
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