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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

V skladu z določili 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/2008, 

314/2009, 19/2010 in 18/2011, v nadaljevanju besedila: ZJN-2) Prostovoljno gasilsko društvo 

Krkavče vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe 

za nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov, GVGP-1. Obseg navedenih del je razviden 

iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 1). 

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila 

izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna 

zakonodaja. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil. 

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19.05.2011 do vključno 12.00 ure, na naslov  Obalna 

gasilska zveza Koper, Ljubljanska 6, 6000 Koper.  

 

Kontaktna oseba naročnika je Silvester Planinc, poveljnik gasilskega društva, tel. št. 041-607-650,  

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                           Predsednik društva 

                                                                                                                               Fabio Pucer 
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  

2.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila: 
� Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/2008, 314/2009 in 19/2010, 

18/2011, v nadaljevanju besedila: ZJN-2), 
� Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07, 32/09 - Odl.US: U-I-

238/07-52; v nadaljevanju besedila: ZRPJN-UPB5),  
� Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 

14/07, 109/08 in 49/09),  
� Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), 
� Obligacijskega zakonika - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 97/07), 
� Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 

RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09; v nadaljevanju besedila: ZFPPIPP), 
� Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 66/07, 19/2010), 
� TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL, sprejeta na seji predsedstva Gasilske zveze Slovenije dne 

11.2.2000, dopolnitve pa dne 17.4.2003, 18.12.2003 , 27.02.2004 , 08.09.2005, 17.04.2008 ter na 
seji UO GZS 28.02.2009, 

� drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša javno naročilo 
in ostale veljavne zakonodaje. 

2.2. Jezik v ponudbi 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

2.3. Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila 

Rok izvedbe javnega naročila je 6 (šest) mesecev od podpisa pogodbe. 

2.4. Pogoji za pravilnost ponudbe  

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti: 
� podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
� izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe, 
� izpolnjene, podpisane in žigosane izjave in obrazce (OBR-4, OBR-5, OBR-6, POT-REF1 in POT-

REF2) iz 4. poglavja razpisne dokumentacije, 
� izpolnjen, podpisan in žigosan popis del oz. predračun s priloženim slikovnim materialom, 
� izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, 
� bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR ali ustrezno kavcijsko zavarovanje 

zavarovalnice v isti višini, 
� bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti ali ustrezno 

kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v isti višini, 
� dokazila o izpolnjevanju dodatnih pogojev naročnika iz točke 2.5. 
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Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Razpisna 
dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika. 
Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. 
Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot 
neprimerno zavrne. 

2.5. Dodatni pogoji 

� ponudnik mora imeti organiziran servis za vozilo in nadgradnjo. Ponudbi mora priložiti izjavo 
ponudnika s sedežem servisa oz. servisov. (Priloga ponudbi: izjava ponudnika s sedežem servisa 
oz. servisov ) 

� Ponudniki morajo k ponudbi predložiti tehnične načrte in izračune, in sicer: 
� tehnični načrt ponujenega vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, 

težišče vozila, medosje, izstopni koti idr.) ter osnovnimi podatki o vozilu, 
� načrte razporeda opreme v nadgradnji v naslednjih pogledih: levi, desni, zadnji in prednji 

pogled  strani vozila. Komisija ponudbe, ki bo imela samo tekstualni opis razporeditve 
opreme v vozilu ne bo upoštevala, 

� načrt (sliko) oziroma predlog lepljena odsevnih trakov na ponujenem vozilu, 
� izračun teže ponujenega vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati težo 

podvozja, nadgradnje, opreme rezervoarjev in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne 
pritiske na posamezne osi ter skupno težo vozila. Pri skupni teži vozila se upoštevajo 
vsa gasilna sredstva, oprema, gorivo in posadka vozila. 

 
V ponudbi mora biti vključeno tudi šolanje najmanj treh uporabnikov naročnika. Šolanje se izvede na 
lokaciji proizvajalca ali naročnika, kar je odvisno od želje naročnika kot tudi sam termin šolanja katerega 
skupno uskladimo. 

 

V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik 
vozila ne bo prevzel. 
 

2.6. Dodatna pojasnila ponudnikom 

Naročnik  bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno preko 
portala javnih naročil. 
 
Do poteka roka za oddajo ponudb naročnik lahko spreminja ali dopolni razpisno dokumentacijo, vendar 
bo v tem primeru in če bo potrebno ustrezno podaljšal rok za oddajo. 
 
Pisni odgovor, vključno z opisom vprašanja, vendar brez navedbe izvora, bo poslan na portal javnih 
naročil. 

2.7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, 
bo spremembo oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki "dopolnila" posredoval na portal 
javnih naročil. 
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Če bodo dopolnilni dokumenti preobširni ali če bo naročnik spremenil in dopolnil razpisno dokumentacijo 
šest dni ali manj pred rokom, določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. O podaljšanju roka bo naročnik obvestil z objavo na svoji 
spletni strani in spremembo objavil tudi na način, kot je bil objavljen razpis.  

2.8. Način, kraj in čas oddaje ponudbe 

Ponudnik natisne razpisno dokumentacijo, ki je priložena objavi na portalu naročnika in jo izpolni kot je 
navedeno pod točko 2.4. razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. 
Na prednji strani mora biti označeno: ''NE ODPIRAJ - Ponudba za nakup gasilskega vozila za 
gašenje gozdnih požarov, JN-B-1/2011''.  
 
Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov: Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče,Krkavče 19 
6274 Šmarje 
 
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je 
oddana osebno do 19.05.2011 do vključno 12.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel 
za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. 

2.9. Javno odpiranje ponudb 

Javno odpiranje ponudb bo dne 19.05.2011 ob 15.00 uri v štabni sobi Obalne gasilske zveze Koper. 
 
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom predsednika društva z dne 
22.04.2011. 
 
Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za 
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za 
zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje 
ponudnika. 

2.10. Merila 

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika so merila za ocenjevanje ponudb: 
 

Opis merila % vrednosti skupne ocene 

Ponudbena cena 70 

Garancijska doba za nadgradnjo 30 

 
Oddaja naročila bo izvedena na podlagi cenitve ponudb po navedenih merilih, kar pomeni, da najcenejši 
ponudnik ni hkrati tudi najugodnejši ponudnik. Najvišje možno število točk je 100. Najugodnejši je 
ponudnik, ki prejme največ točk. 
 
�  Izračun merila ponudbene cene 

- ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno bo prejel 70 točk, ostali število točk po naslednji formuli: 
 

70 x najnižja cena 
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 ponujena cena 
 
� Garancijska doba za nadgradnjo  

Naročnik bo vrednotil garancijsko dobo glede na njeno trajanje. Ponudnik bo glede na ponujeno 
garancijsko dobo na nadgradnjo prejel naslednje število točk: 

 

Ponujena garancijska doba Število točk 

Garancijska doba 24 mesecev 10 

Garancijska doba 36 mesecev 15 

Garancijska doba 48 mesecev 20 

Garancijska doba 60 mesecev ali več 30 
 

Opombe: Garancijska doba za nadgradnjo (vsi elementi nadgradnje s prostorom za posadko + 
kombinirana črpalka za vodo) mora biti najmanj 24 mesecev. Ponudnik mora izraziti garancijski 
rok za nadgradnjo vozila v mesecih (kot je določeno v tabeli). Garancijska doba za nadgradnjo 
vozila prične teči z dnem primopredaje vozila.  
Če ponudnik ne predloži garancijskega roka za nadgradnjo, se šteje njegova ponudba za 
neprimerno in se izloči iz nadaljnjega postopka. 

2.11. Določitev valute 

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR. Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe 
javnega naročila. 

2.12. Finančna zavarovanja 

Naročnik bo od ponudnikov zahteval: 
� bančno garancijo za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem (7.1. točka 

razpisne dokumentacije), v višini 5.000,00 EUR. Ponudniki morajo navedeno bančno garancijo 
predložiti že v originalu v  ponudbeni dokumentaciji; ki mora biti veljavna do 20. junija 2011, ali 
ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v isti višini; 

� bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno 
izvedbo del, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (7.2. točka razpisne dokumentacije - v 
kolikor boste kakšno stvar brisali preveri ustrezno navedbo številke), v višini 5% pogodbene 
vrednosti. Izbrani ponudnik jo predloži ob podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno določena. Veljavnost 
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj en mesec po preteku roka za 
dokončno izvedbo del (uspešna primopredaja), to je predvidoma do 31.01.2012. Če se med 
trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta in količina, se mora temu 
ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Če poleg glavnega izvajalca 
sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec za zavarovanje 
svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti naročniku bančno garancijo, ki vključuje 
tudi zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem. 

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku 
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane 
veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
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2.13. Ostalo 

2.13.1. Veljavnost ponudbe 

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 20. junija 2011. 
 
V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z 
izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni 
tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.  
 
2.13.2. Rok za sklenitev pogodbe 

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe v roku petih dni po prejemu čistopisa pogodbe v 
štirih izvodih. Če izbrani ponudnik v določenem roku ne podpiše pogodbe, lahko naročnik unovči 
bančno garancijo za resnost ponudbe. 
 
2.13.3. Variante ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopustne. 
 
2.13.4. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku 

� Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeni v Navodilih, so urejena v vzorcu pogodbe.  
� Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika ne bodo 

sprejemljive. 
� Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov in 

ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik 
tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.  

� Naročnik si pridržuje pravico preklicati že objavljen razpis, brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do kogarkoli. Prav tako si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek oddaje javnega 
naročila, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. 

� Naročnik si pridržuje pravico vključiti v postopek pogajanja (2.odstavek 30.člena ZJN-2).  
� Naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek s pogajanji brez predhodne objave v primeru dodatnih 

nabav blaga kot to določa 2.točka 4.odstavka 29. člena ZJN-2. 
� Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom brez povračila 

morebitne odškodnine izbranemu ponudniku tudi po pravnomočnosti obvestila o izboru.  
� Naročnik lahko kadarkoli prekine pogodbo s pismenim obvestilom izvajalcu, brez kompenzacije za 

izvajalca, v primeru statusnih sprememb naročnika oz. njegovega ustanovitelja, v primeru uvedbe 
stečajnega postopka ali če postane kakorkoli insolventen, pri čemer taka prekinitev ne prejudicira ali 
učinkuje na pravice ukrepov ali odškodnin, ki so nastale ali ki bodo nastale potem za naročnika. 

2.14. Protikorupcijska klavzula 

 

»Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku; 
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   je nična.« (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS  45/10) 
 
 

2.15. Poslovna skrivnost 
 

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, 
ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali 
»ZAUPNO« oziroma tiste podatke, ki jih kot takšne določa veljavna zakonodaja. 
Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v 
nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali 
internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. 
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega 
naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti 
podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot 
tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
Pri določanju poslovne skrivnosti morajo ponudniki upoštevati določbo 22. člena ZJN-2, ki v drugem 
odstavku določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne 
postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti 
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

2.16. Zahtevek za revizijo 

 

V skladu z 12. členom ZRPJN-UPB5 se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZRPJN-UPB5 ne določa drugače. 
Po odločitvi o dodelitvi naročila  je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o 
dodelitvi naročila.  
 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.  
 
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v predpisanem znesku na transakcijski račun pri 
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS, sklic 16110-7111290-
065782010 v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.  
 
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh 
dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 
ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v 
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.  
 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
2. naziv naročnika, 
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 
4. kršitve, 
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN-UPB5. 
 
 
Pripravila: 
Fabio Pucer 
Alenka PLAHUTA, univ.dipl.prav., Mestna občina Koper 
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IZJAVLJAMO, 
da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in Navodila za pripravo ponudbe  

ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila št. JN-B-1/2011, 
za Gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov-1,  

da smo jih razumeli, ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe. 
 
 
 
 

Datum:    PONUDNIK: 

   (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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3. OBRAZEC PONUDBE 

PONUDNIK:  
  

Sedež   
  

Zakoniti zastopnik  
  

Matična številka  
  

Identifikacijska številka za DDV (davčna številka  
  

Številka transakcijskega računa  
  

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe  
  

Telefonska št. in številka telefaksa  
  

Kontaktna oseba  
  

Telefonska št. mobilnega telefona kontaktne osebe  
  

Elektronski naslov kontaktne osebe  
 

PONUDBENA CENA: 
 Vrednost v EUR 

Cena  
  

Popust  
  

Cena z vključenim popustom  
  

Davek na dodano vrednost 20 %  
  

Cena z vključenim 20% DDV  
  

Z besedo  
 

ROK IZVEDBE: 
Če bo naša ponudba sprejeta, bomo javno naročilo izvedli v dogovorjenem roku oziroma v šestih mesecih od 
podpisa pogodbe. 
 

GARANCIJSKA DOBA ZA NADGRADNJO: ________________________________________________  
 
ODDALJENOST SERVISA: ________________________________________________________ 
 
GARANCIJSKA DOBA ZA PODVOZJE: _____________________________________________________   
 
VELJAVNOST PONUDBE:  Strinjamo se, da smo s to ponudbo vezani do 20. junija 2011. V primeru vloženega 
zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve 
naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za 
resnost ponudbe. 
 

Datum:    PONUDNIK: 

   (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

4.1. Pogoji za priznanje sposobnosti 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
A. OSNOVNA SPOSOBNOST 
      
4.1.1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 
23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08, 66/08, 89/08, 5/09): hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih 
obveznosti; pranje denarja. 

4.1.2. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti.  
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili 
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika 
gospodarskega subjekta.  

4.1.3. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja 
gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v 
katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 

4.1.4. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila. 

4.1.5. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov  
v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. 

4.1.6. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 
ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te informacije zagotovil. 

4.1.7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
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B. POKLICNA SPOSOBNOST 
 
4.1.8. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, 

v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri 
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

4.1.9. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 
potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 
opravljali storitev.  

 
Dokazila pod točko A: pod zaporedno številko 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6. in 4.1.7. 
ponudnik predloži izjavo. (OBR-4) 
 
Dokazila pod točko B: pod zaporedno številko 4.1.8. in 4.1.9., ponudnik predloži izjavo. (OBR-4) 
 
 
C. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 
 
Da  je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta za vsako poslovno 
leto najmanj dvakratno ponujeno vrednost (če ponudnik posluje manj kot tri poslovna leta, ali če v letih 
2009 in/oziroma 2008 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni skupni prihodki v 
preteklem letu najmanj trikratno ponujeno vrednost javnega naročila), 
 
Dokazilo: Kot dokazilo mora ponudnik predložiti bilance stanja in izkaze prihodkov in odhodkov za leta 
2008, 2009 in 2010 (bilance in izkazi morajo biti revidirani, v primeru, če je ponudnik po zakonu zavezan 
k reviziji letnih računovodskih izkazov) in izpolniti tabelo o celotnih prihodkih.  
 

Leto Enota Vpisati podatke o celotnih prihodkih 

2008 EUR  

2009 EUR  

2010 EUR  

 
 
4.1.10. Ponudnik mora predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke 

oziroma bank, ki ni starejše od 30 (tridesetih) dni od dneva oddaje ponudb in iz katerega mora 
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo 
dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i). 
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D. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 
 
Dokazila ter listine o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, reference ter izjave ponudnika 
 
4.1.11. Da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri dobavi vsaj dveh 

vozil (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih izvedbe podobna razpisanim z vsaj 
450 litri vode (ne nujno vozilo za gozdne požare) in vredna vsako najmanj 50.000,00 EUR brez 
DDV. Ponudnik priloži seznam izvedenih dobav v zadnjih treh letih, na zahtevo naročnika pa 
mora omogočiti ogled vsaj dveh izdelanih vozil. 

 
4.1.12. Ponudnik mora navesti referenčno vozilo in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s 

strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Če so bili naročniki del po 
Zakonu o javnem naročanju, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše 
pristojni organ; če niso bili naročniki po Zakonu o javnem naročanju, potrdilo potrdi odgovorni 
predstavnik naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava. V potrdilu morajo biti 
navedeni tudi kakovost izvedbe, spoštovanje roka dobave ter skladnost vozila s pogodbenimi 
določili Reference morajo biti predložene na priloženih obrazcih (obrazec POT-REF1 si 
ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno 
pri naročnikih.  

 
4.1.13. Ponudnik mora:  

� predložiti terminski plan realizacije naročila,  
� izpolnjevati kadrovske pogoje: izobrazbene in strokovne kvalifikacije (izjava ponudnika). 
 
Ponudnik mora podpisati izjavo (OBR-4). 
 

4.1.14. Negativne reference ponudnika 
Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo podobnih oz. 
istovrstnih del, pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v tekočem in zadnjih treh 
letih.  
Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih: 
� obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri dobavi - kot negativna referenca se šteje 

vsak obračun pogodbene kazni v tekočem ali zadnjih treh letih 
a) napake v izvedbi del (že zaključeni projekti in projekti v teku) - kot negativna referenca se 

šteje ugotovljena in v pisni obliki sporočena napaka 
� vnovčitev bančne garancije ali drugega finančnega zavarovanja. 
 
Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih).  
 
Ponudnik podpiše le izjavo (OBR-4). 

 

Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati, žigosati in izpolniti 
na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Če 
v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila ni drugače določeno, zadošča predložitev 
neoverjene fotokopije listine oziroma pisnega dokazila, vendar morajo odražati dejansko stanje in 
ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveri obstoj in 
vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 
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Ne glede na zgornji odstavek ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem 
državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco. Take 
podatke naročnik pridobi sam, razen v primeru osebnih podatkov, ko je potrebno predhodno pridobiti 
soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo. 
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Ponudnik:  OBR-4 
 

IZJAVA 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in  

sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije 
 
IZJAVLJAMO,  
 
A. OSNOVNA SPOSOBNOST 

1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nista bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah 
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. 

2. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nista bila pravnomočno obsojena 
zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti.  

3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
naročila. 

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov  
v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 

5. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali 
predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili. 

6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 

 
 
B. POKLICNA SPOSOBNOST 
 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
a) Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ______________, 

oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v ______________, številka _________________.  
 
b) Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ 

_________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ 
izdano pri  ______________ dne ________________. 
Smo člani naslednje organizacije:_____________________________________________________ 
(vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-
zbornice, združenja itd..). 

 
c) Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko 

dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu. 
(če ste izpolnili točko b. točke c. ne obkrožajte; če niste izpolnili točke b, obkrožite točko c.) 
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C. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 
 
Izjavljamo, da: 
a) je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta za vsako poslovno 

leto najmanj dvakratno ponujeno vrednost, 
b) če ponudnik posluje manj kot tri poslovna leta, ali če v letih 2008 in/oziroma 2007 ne izpolnjuje 

pogoja višine prihodkov, znašajo celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj trikratno ponujeno 
vrednost javnega naročila. 

 
D. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 
 
1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna 

pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, 
sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti 
razpisana dela. 
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti 
potrebne za izvedbo razpisanih del.  

 
2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda strokovna 

napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
� da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila; 
� da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh 

letih. 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE GOZDNIH POŽAROV 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima ponudnik 
svoj sedež). 
 

Kraj in datum:   PONUDNIK: 

  (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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Ponudnik:  OBR-5 
 

IZJAVA 
za pridobitev osebnih podatkov 

 
Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega razpisa za ponudbe za nakup gasilskega vozila 
za gašenje gozdnih požarov, objavljenega na portalu javnih naročil RS, JN4461/2011 z dne 
03.05.2011 pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) 
zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi 
navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje: 
 
1. PONUDNIK:  

 Ulica:  

 Poštna številka in kraj:  

 Davčna številka  

 Matična številka  

2. ZAKONITI ZASTOPNIK  

 Ulica (stalno prebivališče):  

 Poštna številka in kraj:  

 Matična številka (EMŠO)  

3. ZAKONITI ZASTOPNIK  

 Ulica (stalno prebivališče):  

 Poštna številka in kraj:  

 Matična številka (EMŠO)  

 
Podpis zakonitega zastopnika pod štev. 2  __________________________ 
 
Podpis zakonitega zastopnika pod štev. 3  __________________________ 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis. 
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora 
ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno 
vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih 
uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga. 
 

Kraj in datum:   PONUDNIK: 

  (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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Ponudnik:  POT-REF 1 
 

POTRDILO 
 
 
Naročnik:  

Odgovorna oseba naročnika:  

Telefon odgovorne osebe naročnika:  

  

Potrjujemo, da je izvajalec  

v letu  dobavil  

 

v višini  EUR. 
 
 
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 
 
Potrjujemo, da je izvajalec: 

a) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku 

b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok 

(ustrezno obkrožiti) 
 
Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del. 

(ustrezno obkrožiti) 

 
 
KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI 
 
Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti: 

a) zelo dobro 

b) dobro 

c) slabo 

(ustrezno obkrožiti) 

 

Kraj in datum:   NAROČNIK: 

  (podpis odgovorne osebe in žig) 
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Ponudnik:  OBR-6 
 

IZJAVA 
ponudnika skladno z Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 

podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07, 19/2010) 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila: 
� odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za 

izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;  
� zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih 

plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;  
� priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle 

obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih 
obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov. 

� izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev 
pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev 
in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli 
razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti 

� kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem portalu javnih naročil RS, JN4461/2011 
z dne 03.05.2011, da bomo pri izvedbi del vključili podizvajalce in kooperante (navedeni v tabeli v 
točki 4.2.) in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe ter da bomo poslovali v skladu z 
Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 66/07). 

 
 

Kraj in datum:   PONUDNIK: 

  (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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4.2. PODIZVAJALCI 

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del nameravajo dati v 
podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) in navesti vse predlagane podizvajalce. 
 
Vsak navedeni podizvajalec mora izpolniti obrazec 4, ki se kopira. 
 

UDELEŽENEC 
(podizvajalec, dobavitelj) 

Dela, ki jih bo opravljal EUR Delež 

    

    

    

    

    

    

    

 
Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 
 
Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. V takem 
primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna 
za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje: 

a) izpolnjena tabela pod točko 4.2. in izpolnjeni obrazec štev. 4 za vsakega podizvajalca 

b) pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen.  

V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo kot neprimerno 
izločil.   

4.3. SKUPNA PONUDBA  

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila 
k ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih 
izvajalcev in opredeliti nosilca posla. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in 
predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno 
solidarno. 
V primeru predložitve skupne ponudbe mora pogoje za priznanje sposobnosti  (4. poglavje), od točke A 
do C ter izjavo pod točko 4.1.14. tega poglavja, izpolnjevati vsak izvajalec posamezno. 
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5. PREDLOG POGODBE         

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRKAVČE, Krkavče 19, 6274 Šmarje, ki ga zastopa predsednik 
društva Fabio Pucer, kot naročnik  
Davčna številka: 67227546  
Matična številka: 5211034  
IBAN: SI56 1010 0003 2720 035, Banka Koper 
  
in  

 

ki ga zastopa ________________________, kot izvajalec 
davčna številka _______________________ 
matična številka _______________________  
številka transakcijskega računa ____________________________ 
 
skleneta naslednjo 

POGODBO 
za dobavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 

 

I. PREDMET POGODBE 

1. člen 

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih 
požarov, GVGP-1. 
 
Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku objavljenega na portalu javnih 
naročil RS, št. JN4461/2011 z dne 03.05.2011 izvajalec bo pogodbena dela izvajal: 
� skladno s to pogodbo, 
� skladno s ponudbo št._______, z dne _________, 
� po razpisnih pogojih, 
� skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in standardi. 

 
II. CENA 

2. člen 

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne 
____________, ki je, tako kot razpisna dokumentacija, sestavni del te pogodbe in znaša  
 

EUR _____________ 
 

(z besedo:________________________________________________________________) 
 
V ceni je upoštevan 20 % davek na dodano vrednost. 
Cena je formirana po sistemu fiksnih cen in nespremenljiva do predaje del. V navedeni pogodbeni vrednosti so 
zajeta vsa pogodbeno prevzeta dela, navedena v 3. členu te pogodbe. 
 
III. VSEBINA IN OBSEG DEL 

3. člen 
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Predmet zbiranja ponudb je nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov.  
 
Obseg del zajema dobavo vozila z nadgradnjo, ki vključuje opremo iz tehnične specifikacije predmeta javnega 
naročila. 
 
Pogodbena dela obsegajo:   
- dobavo gasilskega vozila z nadgradnjo in opremo 
- šolanje na kraju naročnika oziroma po dogovoru 
  
IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

4. člen 

Naročnik se obvezuje: 
� sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo, 
� dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo 

investicije potrebni, 
� sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca, 
� pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na 

izvršitev del, 
� izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe. 

 
Izvajalec se obvezuje: 
� prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in 

pravilniki, sicer odgovarja za škodo, ki bi jo omel naročnik zaradi nekvalitetne izvedbe del, 
� izvršiti pogodbena dela v korist naročnika, 
� sodelovati z naročnikom v času izvedbe del, 
� storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi roki izpolnjeni, 
� varovati poslovno tajnost naročnika,  
� tolmačiti naročniku vse nejasnosti v obsegu pogodbenih del; na svoje stroške in v pogodbenem roku 

izvršiti dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, če se ugotovi, da je izvajalec dela pomanjkljivo 
opravil; 

� sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 
prevzetih obveznosti;  

� sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te 
pomanjkljive ali nepravilne, 

� na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov. 
 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta obravnavali kot strogo zaupno in varovali kot poslovno skrivnost 
vso dokumentacijo in informacije, ki sta jih pridobila iz predmetne pogodbe in da jih ne bosta predala tretjim 
osebam in ne uporabljala za druge namene. 
 
Izvajalec in naročnik sta obvezana varovati osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in pravilniki 
naročnika. 
 
V. ROKI 

5. člen 

Izvajalec se obvezuje izvesti razpisana dela najkasneje do _____________________________. 
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Pogodbeni rok se lahko podaljša sporazumno z naročnikom ali v primeru višje sile, za katero se štejejo vsi 
nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo 
priznava sodna praksa. 
 
VI. NAČIN PLAČILA 

6. člen 

Obračun se bo izvršil na sledeči način: do 90 % pogodbene vrednosti po izvedeni predaji vozila, 10% 
vrednosti po izvedbi šolanja uporabnikov.  
 
Rok za plačilo računov je 30-ti dan po prejemu računa, predhodno potrjenega s strani pooblaščenega 
predstavnika naročnika. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu skladno s 3. členom Uredbe o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 66/07). 
 
VII. POGODBENA KAZEN 

7. člen 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja z dobavo vozila, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 5 
promil celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % celotne 
pogodbene vrednosti. 
 
Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveze v dogovorjeni kvaliteti ter s tem povzroči škodo naročniku, mu 
naročnik celotno povzročeno škodo zaračuna. 
 
Višino povzročene škode določita naročnik in izvajalec. Za ugotovljeno škodo se izvajalcu unovči bančna 
garancija za dobro in pravočasno izvedbo del. 
 
Če pride do prekinitve pogodbe na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o do tedaj opravljenem delu, 
ki ga potrdi naročnikov odgovorni predstavnik. Naročnik prizna izvajalcu do tedaj nastale stroške v zvezi z 
izvajanjem dela in sicer sorazmerno opravljenemu delu in pogodbenemu znesku. 
 

8. člen 

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima 
naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. 
 
VIII. GARANCIJA 

9. člen 

Izvajalec jamči naročniku: 
� garancijska doba za nadgradnjo: ______________________________________  
� garancijska doba za podvozje: ________________________________________   

 

IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

10. člen 

Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Fabio Pucer. 
Odgovorni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ______________. 
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Odgovorna predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da ju zastopata v vseh vprašanjih po tej 
pogodbi. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov lahko pogodbenika izvršita samo v pisni obliki. 
 
X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. 
 

12. člen 

Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni dokumentaciji, ki je 
sestavni del pogodbe, ter za tolmačenje te pogodbe se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 
 

13. člen 

Protikorupcijska klavzula  
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda 

ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična (drugi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS  45/10). 
 

14. člen 

Morebitne spore med pogodbenima strankama se rešuje sporazumno, če sporazumna rešitev spora ne uspe, 
je za rešitev pristojno sodišče v Kopru. 
 

15. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec dostavi bančno 
garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del.  
 
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. 
 
 
NAROČNIK                                                   IZVAJALEC 
 
Številka:                 Številka: 
Datum:                                                                          Datum: 
 
 
 

Kraj in datum:   PONUDNIK: 

  (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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6. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ 

 
 
Naročnik bo zahteval navedena finančna zavarovanja in sicer bančno garancijo za resnost ponudbe ali 
kavcijsko zavarovanje že kot pogoj za veljavnost ponudbe, ostale pa kot je določeno v točki 2.12. Bančni 
garanciji morata biti skladni s predloženimi vzorci. 
 
 

6.1. Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe 

6.2. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
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6.1 Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe 

Naziv banke: 
Kraj in datum: 
Upravičenec: 
 
GARANCIJA ZA RESNOST  PONUDBE št. ……………………………………… 
v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. JN4461/2011 z dne 03.05.2011 za 
nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov, GVGP-1. Za potrebe naročnika Prostovoljnega 
gasilskega društva Osp je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu poskrbeti naročniku 
bančno garancijo v višini  5.000,00 EUR. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,  
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove ponudbe: 

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku, 
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami 

navodil ponudnikom 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku 
zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu 
zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri 
primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije štev. .................... 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, 
da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom 
in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla; vendar najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe. 
 
Če od vas ne sprejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________, ta 
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru. 
 
        
 

Banka: 
                                                                                (žig in podpis) 
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6.2 Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del 
 
Naziv banke: 
Kraj in datum: 
Upravičenec: 

 
V skladu s pogodbo ………………………………………………………………………, 
sklenjeno med upravičencem ………………………………………………………….. 
in ……………………………………………………………………………………… . 
v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. JN4461/2011 z dne 03.05.2011 za 
nakup gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v vrednosti 5 % pogodbene vrednosti kar znaša ………………………………………. EUR. 
Izvajalec dolžan opraviti vsa dela v skladu s razpisnimi pogoji v skupni vrednosti ..................................... EUR 
(z besedo   ...................................), v roku ................................v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani 
pogodbi. 
 
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo izvajalec svojo 
pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaš 
prvi pisni poziv plačali 5% pogodbene vrednosti kar znaša …………………………………….. EUR, če izvedba 
ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Obveza velja tudi za 
zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem določene v 5. členu odredbe o finančnem 
poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01)1. 
 
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela tudi delno 
zadostujejo pogodbenim zahtevam.  
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije štev. .................... 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do __________________. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in 
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali 
v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. izvajalec in 
banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Kopru. 
 

Banka: 
                                                                                       (žig in podpis)  

 

                                                      
1
 »...krije  tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih 

oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma 
kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti...« 
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PRILOGA 1 
Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče 

Krkavče 19 
6274 Šmarje 

 

SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
           ''Gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-1'' 
 
 
A) OSNOVNI PODATKI IN ZAHTEVE ZA VOZILO 

Vozilo mora biti srednje velikosti z dizel motorjem EURO 5. Oprema in tehnične rešitve na vozilu 
morajo omogočati gašenje požarov v naravnem okolju in vožnjo po težko prevoznem terenu. 

 
 
B) TEHNIČNI OPIS - SPECIFIKACIJA VOZILA (ŠASIJA) 

B 1. Osnovne zahteve: 

B 1.1. Dimenzije in teža vozila 
� dolžina  do  5.300 mm 
� širina  do 1.800 mm 
� višina obremenjenega vozila do 2.300 mm 

� največja dovoljena skupna masa vozila  do 3.500 kg 

B 2. Barva vozila (v skladu s tipizacijo GZS ter DIN 14500) 
� kabina                 rdeča  
� nadgradnja           rdeča  
� blatniki in odbijači  v originalni barvi vozila  
� platišča  srebrna barva (oz. originalna barva proizvajalca podvozja) 

B 3. Druge zahteve 
� najmanjša razdalja vozila od tal 230 mm  
� premagovanje vzpona  min. 45°  
� prednji vstopni kot min. 45°  
� vzvratni vstopni kot min. 30°  

B 4. Ostale zahteve 

B 1.1. Podvozje in motor vozila 
� pogon 4x4 
� možnost blokade zadnjega diferenciala 
� predvideno medosno razdaljo do 3300 mm 
� vodno hlajeni 4-valjni diesel motor EURO 5 moči od 80 do 150 kW 
� zaščita motorja 
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B 1.2. Menjalnik 
� popolnoma sinhroniziran s šestimi ali več stopnjami za vožnjo naprej in s prestavo za vzvratno 

vožnjo 
� dvanajst prestav na reduktorju 
� odgon iz menjalnika v skladu s potrebami vgrajenih naprav s predvidenim vklopom v kabini 

B 1.3.  Osi in vzmetenje 
� stalni pogon na zadnjo os z možnostjo vklopa prednjega pogona 
� blokada zadnjega  diferenciala 
� vzmetenje vozila izvedeno spredaj in zadaj z listnatimi vzmetmi in plinskimi blažilci 
� stabilizatorji za ekstremne razmere vožnje na obeh oseh 

B 1.4. Zavore 
� disk zavore na vseh kolesih 
� prednje zavore samohlajene 
� ABS zavorni sistem 

B 1.5. Kolesa in gume 
� enojne pnevmatike na vseh oseh, primerne za obremenitev vozila in za izvencestno vožnjo (off-

road) 
� kovinska platišča 
� rezervno kolo enako kot ostala kolesa 

B 1.6. Šasija 
� hidravlično krmilo - volan 
� rezervoar goriva minimalno 80 l. 
� dvojna pritrdilna mesta za vleko vozila (spredaj in zadaj) 
� kombinirana vlečna kljuka 

B 1.7. Vozniška kabina zunaj 
� dvojna vozniška kabina 1+4 iz jeklene pločevine 
� naprava za zračenje in ogrevanje z zaščito pred prahom 
� zaščita luči 
� stopnica levo in desno 

B 1.8. Vozniška kabina znotraj 
� nastavljiv sedež voznika z naslonom za glavo in varnostnim pasom 
� en posamičen stol na sovoznikovi strani z naslonom za glavo in varnostnim pasom 
� senčnik pritrjen nad vetrobransko steklo 
� električni pomik stekel 
� klimatska naprava 
� avtoradio 
� centralno zaklepanje 
� komplet prve pomoči 
� varnostni trikotnik 
� komplet žarnic 
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� orodje za šasijo 
� dvigalka 
� gasilni aparat 

B 1.9. Ostale zahteve 
� električni vitel  z vlečno silo najmanj 3500 kg - spredaj 
� priključek za električno napajanje preko zunanjega vira (mesto vgradnje naknadno določi naročnik) 
� kardanski odgon z reduktorja za gasilsko črpalko 

 
Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katero se opremljeno podvozje. 
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C) TEHNIČNI OPIS - SPECIFIKACIJA NADGRADNJE VOZILA 

B 5. Nosilna konstrukcija in boksi 
� Nadgradnja naj bo nižja od vozniške kabine in sodobnega designa, v celoti izdelana iz 

nerjavečih materialov. Nameščena mora biti na pomožnem ogrodju ter s pomočjo elastičnih 
elementov pritrjena na podvozje vozila. Izvedena mora biti tako, da je torzijska odpornost in z 
njo povezana deformacija čim manjša. Ponudnik mora tekstualno ali s tehnično risbo predstaviti 
način vpetja nadgradnje na podvozje vozila.  

� Pregradne stene, police in predali morajo biti iz nerjaveče, lahke aluminijaste pločevine. 
� Obloga notranjih sten v boksih, kjer bodo nameščena pritrdišča in pritrdilne površine na vrtljivi 

ali izvlečni steni, mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine.  
� Oprema mora biti v nadgradnji vpeta posamično v funkcionalno oblikovana pritrdišča, s čimer 

bo omogočen hitrejši odvzem iz vozila. 
� Vsa pritrdišča morajo biti označena s simbolično odsevno nalepko opreme. 

B 6. Rezervoar za vodo   
� nameščen mora biti tako, da je vozilo stabilno na cestišču in ustreza osnim obremenitvam 
� izdelan mora biti iz nerjaveče pločevine, ki je odporna na korozijo. Ponudnik mora v  ponudbi 

navesti sestavo nerjaveče pločevine in predložiti ustrezna potrdila o vgrajenemu materialu. 
� ojačan mora biti z vzdolžnimi in bočnimi pregradami, ki preprečujejo sunkovito prelivanje vode  
� zračnik mora biti izpeljan na spodnjo stran vozila (mimo kardana ali šasije) 
� nivo vode v rezervoarju z elektronskim nivokazom mora biti prikazan na armaturi črpalke 
� rezervoar mora imeti možnost direktnega izpusta vode s pomočjo priključka "STORZ" C 
� vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala 
� priključki za napajanje črpalke iz rezervoarja morajo biti izpeljani iz sprednjega in zadnjega dela 

rezervoarja ali iz najnižjega dela rezervoarja (glede na obliko rezervoarja) za primere nagiba 
vozila na terenu ter posledično ne dotoka vode v črpalko 

� na rezervoarju mora biti integriran priključek za polnjenje z 1x z "C" priključkom Storz, 
opremljen z ročnim zapornim in nepovratnim ventilom zaščitno mrežico ter pokrovom (slepa 
spojka) na verižici - na zunanjem delu vozila 

� v rezervoarju za vodo mora biti vgrajen vodni filter, nameščen tako, da se ga pri čiščenju 
enostavno odmakne in očisti 

� prostornina rezervoarja mora biti od 400 do 500 litrov 
� rezervoar za vodo mora imeti odprtino s pokrovom za vstop, sistem za izpraznitev rezervoarja, 

sistem za polnjenje rezervoarja, pregrade za preprečevanje pretakanja vode 
� na rezervoarju oziroma na polnilnem vodu rezervoarja mora biti nameščen zaporni ventil z 

dodatnim nepovratnim ventilom 

B 7. Rezervoar za penilno sredstvo 
� rezervoar za penilno sredstvo mora biti nameščen v ali ob rezervoarju za vodo in v njegovi 

višini. Mesto optimalne vgradnje določi proizvajalec  
� nivo penila v rezervoarju z elektronskim nivokazom mora biti prikazan na armaturi črpalke 
� prostornina rezervoarja mora biti 10% velikosti rezervorja za vodo  
� izdelan mora biti iz nerjaveče pločevine odporne na korozijo. Ponudnik mora v  ponudbi navesti 

sestavo nerjaveče pločevine in predložiti ustrezna potrdila o vgrajenemu materialu) 
� naročnik dopušča izdelavo rezervoarja iz kislo odpornih umetnih mas, ojačanih s steklenimi 

vlakni 
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� rezervoar za penilno sredstvo mora imeti odprtino za dostop v rezervoar, nad- in pod- tlačno 
varovanje, priključek na spojko za polnjenje s pomočjo posebne črpalke za penilno sredstvo, 
sistem za izpraznitev rezervoarja in napajanje iz lastnega ali iz tujega vira. 

B 8. Pohodna streha nadgradnje 
� streha nadgradnje mora biti dostopna, pohodna, prekrita s protidrsno oblogo  
� na vsaki strani nadgradnje morajo biti vgrajene dodatne luči za osvetlitev okolice vozila 
� dostop na streho mora biti omogočen preko lestve 
� ležišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem 

primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako to velja za osnovna navodila za rokovanje s 
posameznimi napravami na vozilu 

� na strehi nadgradnje pritrjeno rezervno kolo 

B 9. Notranjost kabine 
� vgradi se radijska postaja z anteno sistema ZARE- z dodatnim zvočnikom in mikrofonom 

povezanim do zadnje komandne plošče, vključno z anteno na strehi 
� vgradi in dobavi se elektronski ojačevalec za sirene (3x različen ton) z megafonom in stikali za 

upravljanje s sistemom za zvočne in svetlobne signale 
� namesti se pritrdišče s polnilcem za prenosno svetilko (LED izvedba 2x) 
� namesti se pritrdišče vključno s polnjenjem za dve ročni radijski postaji sistema ZARE   
� vgradi se stikalo za zunanjo bočno razsvetljavo 
� vgradijo se svetlobna kontrolno - opozorilna telesa za dvignjene rolete in vklop črpalke 
� vgradi se stikalo za izklop celotne elektrike vozila v sili 

B 10. Zunanjost kabine 
� na streho vozila se namestita dve enonivojski modri luči,  
� v prednjo masko vozila se vgradita dve utripajoči modri luči v LED tehnologiji. Vgradita se tako, 

da so dobro vidne voznikom vozil, ki prihajajo iz nasprotne smeri, kot tudi v vzvratnem ogledalu 
tistih voznikov, ki vozijo pred intervencijskim vozilom. Vgrajene morajo biti tako, da se izognejo 
poškodbam ob stiku z manjšimi ovirami na terenu (pomaknjene v notranjost) 

� vgradijo se dve utripajoči modri luči na zadnji rob vozila. Luči morajo biti v LED tehnologiji 
� zvočnik moči 100W s širokokotnim usmerjevalnikom zvoka se namesti v sprednjo masko 

oziroma v prostor pri motorju vozila 
� zunanjost kabine mora biti primerno zaščitena proti poškodbam izdelana iz cevnih profilov iz 

nerjavečega materiala  

B 11. Črpalka za vodo 
� visokotlačna batna črpalka kapacitete 120-150 l/min in tlak 50 bar  se vgradi v nadgradnjo  
� gnana mora biti preko odgona iz motorja vozila, opremljena z avtomatskim regulatorjem tlaka, 

manometrom, izvodi z ventili za vsak navijak posebej, z dodatnim izvodom in medmešalcem 
oziroma dozatorjem penila 

� zaprt sistem mora biti izveden tako, da mešanica vode in penila ne more preiti v rezervoar kljub 
kroženju oziroma razbremenitvi črpalke. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo ali penilnim 
sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov 

� armaturna plošča mora biti sodobnega designa s kompletom merilnih instrumentov in vklopnih 
ročic in primerno osvetljena 

� vse spojke na ceveh in ročniku morajo biti hitro spojne (bajonetne) ter kompatibilne z našimi 
obstoječimi spojkami   



 

Stran  33 

� vsi ventili morajo biti opremljeni z zapiralom 
� črpalka mora imeti: 

- 2x zaporni ventil za dotok vode na navijake 
- 2x stikalo - komandna ročica za navijanje navijakov 
- 1x stikalo za vklop zunanjih osvetljevalnih luči 
- elektronska nivokaza nivoja vode in penila v rezervoarju 
- 1x priključek za izpiranje 
- možnost izpraznitve vode v zimskem času 

� črpalka mora imeti nameščen povezovalni - amortizacijski sistem med rezervoarjem in črpalko 
� črpalko se vgradi na podvozje v zadnjem delu nadgradnje vozila in mora biti nameščena tako, 

da dopušča enostaven, nemoten dostop za primer servisiranja in vzdrževanja  
� pogon mora biti prirejen preko pomožnega odgona s prirobnico na vozilu, katerega s črpalko 

povezuje kardanska gred (kardanski prenos) 
� vklop, izklop črpalke mora biti v kabini vozila in pri črpalki. Črpalka mora imeti mehansko 

krmiljenje  

B 12. Dozator penila 
� sistem za dodajanje penilnega sredstva (retardanta 1%) mora biti nastavljiv za oba navijaka 

B 13. Naprava za hitri poseg 
� cev na obeh navijakih mora biti pritrjena s hitrimi pocinkanimi spojkami tako, da omogoča 

podaljšanje in priklop na druga vozila. Na koncu cevi mora biti nameščena spojka, ki ustreza 
priklopu visokotlačnih - pištola ročnikov. Ta sistem mora omogočati nadaljnjo podaljševanje 
navijaka. Na koncu cevi mora biti na vsakem navijaku nameščen visokotlačni  pištola ročnik 

� vsak posamičen sistem je sestavljen iz: 
- navijaka 
- pogona s pomočjo hidravlike (vsak navijak posebej) 
- reduktorja moči 
- stikala za vklop navijanja visokotlačne cevi na navijak (nameščenega na komandni plošči 

oziroma v bližini navijaka) 
- visokotlačne, negorljive, armirane cevi  
- pokončnega valja (vrtišča) za lažje odvijanje ali navijanje (v vse smeri) 

� hitro napadalni napravi visokotlačne črpalke (2 kos) morata biti vgrajeni na zadnjem delu vozila 
(mesto optimalne vgradnje določi proizvajalec). Dolžina armirane tanko stenske negorljive cevi 
s premerom ø 13 mm mora biti dolga 150m in ustreznim pištola ročnikoma ter nastavkoma za 
penilo. Cevi morata biti ob izvleku vodeni v vseh smereh z vrtljivimi valjčki. Sistema navijaka 
morata imeti vrtišče, ki omogočata zasuk navijaka za 90º ali 180º (odvisno od načina vgradnje), 
omogočen mora biti izvlek v vse smeri. Pod navijaki mora biti omogočeno odvajanje vode 
(korito) 
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B 14. Elektrooprema in signalizacija 
� vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji   
� vozilo mora vsebovati še naslednjo opremo in signalizacijo: 

- originalne zadnje luči podvozja 
- halogenske prednje luči z asimetričnimi kratkimi, dolgimi in pozicijskimi lučmi 
- luči za vožnjo v megli (meglenke) - spredaj in zadaj 
- razsvetljava visokotlačne črpalke za vodo 
- zvočnik, ki se namesti v sprednjo masko oziroma v prostor pri motorju vozila 
- zvočni signal za vzvratno vožnjo 
- ustrezno število svetilk za osvetlitev bližnje okolice in strehe vozila, mesto namestitve bo 

dogovorjeno naknadno med ponudnikom in naročnikom 
- prostori za opremo (boksi) morajo biti ob odpiranju vrat ali rolet primerno osvetljeni. Vozilo 

mora imeti optični opozorilni signal v kabini, ki opozori na odprte rolete ali vrata 
- vse luči morajo biti ustrezno zaščitene proti mehanskim poškodbam 

B 15. Oprema 
� Optimalen razpored opreme določi ponudnik ponujenega vozila 
� ponujena oprema mora biti tovarniško nova 
� oprema mora biti v skladu z predpisi GZS 
� ponudnik mora v vozilo vgraditi oz namestiti naslednjo opremo: 

   - 1x prenosna črpalka kapacitete 400l-min pri 8 barih 
- 2x opozorilni brezrokavnik 
- 2X gasilski pas DIN 
- 2x naprtnjača 
- 2x gasilnik S6 
- 1x torbica za prvo pomoč in opekline 
- 1x navadna sekira z gumiranim ročajem 
- 1x gasilska sekira 
- 1x kramp 
- 1x lopata 
- 1x vejevnik 
- 2x požarna metla 
- 1x motorna žaga z orodjem in rezervno verigo 
- 2x izpihovalnik 
- 1x hidrantni nastavek B 
- 1x T ključ 
- 1x ključ za nadtalne hidrante 
- 1x prehodna spojka B/C 
- 1x prehodna spojka C/D 
- 2x  Ccev 
- 2x ABC spojni ključ 
- 2x nastavek za peno ø13 
- 1x kanta za gorivo in olje za motorno žaga 
- 1X kanta za gorivo za ispihovalnik 10l 
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- 1x kompresorski hladilnik za hlajenje pijače 
 

B 16. Ostale zahteve 
� vozilo in oprema, za katero se zahteva homologacija, mora biti homologirana v Sloveniji 
� blago mora ustrezati predpisom veljavnim v Republiki Sloveniji ter tipizaciji Gasilske zveze 

Slovenije 
� ponudnik mora ob dobavi vozila priložiti: 

- poročilo proizvajalca o končnem testiranju predmeta javnega naročila 
- tehnično dokumentacijo za vozilo in vso zahtevano opremo 
- potrdilo o opravljeni homologaciji 
- garancijsko izjavo oziroma podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca za vozilo in 

nadgradnjo 
- izjavo o ustreznosti 
- potrdilo o atestih 
- servisno knjižico za vozilo 

 
 


