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1.

NAROČNIK

To naročilo izvaja
- Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota (v nadaljevanju: naročnik)
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
2.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN1/2021
Predmet: »GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)«
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.
3.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v
nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.
4.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, 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.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo eJN. 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
zakonika1). 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 najkasneje do
01.03.2021 do 10. 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.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631)
1
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5.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1.3.2021 in se bo začelo ob 10.01 uri na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
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 zavihek »Predračun«.

6.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno
naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7.

TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu https://gasilci-ms.si .

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
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 18.2.2021 do 10. 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.
8.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.
Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3
sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.5 teh navodil.
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge
informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da
predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil.
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Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju
pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve
verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v
kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v
državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima
ponudnik sedež.
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s
podizvajalci) teh navodil.

8.1.1

Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega
subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75.
člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju
razlogov za izključitev.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za
vse gospodarske subjekte v ponudbi
Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo,
zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki
so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.
2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne
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, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali
prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali
prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi
3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse
gospodarske subjekte v ponudbi
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4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike
Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo,
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi
odločitvami izrečena globa za prekršek.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega
sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse
gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v
polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za
izključitev.
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali
neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

8.1.2

Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti

1.

Ponudnik, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj;
Druge ekonomske ali finančne zahteve«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
2.

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj;
Druge ekonomske ali finančne zahteve«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila lahko zahteva potrdilo ponudnikove poslovne banke ali
drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

8.1.3
1.

Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti
Reference:

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno dobavil:
- vsaj 1 primerljivo ali enako vrsto (razpisanega blaga) tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D dobavljeno končnemu
uporabniku, kot so gasilske enote v državah EU, od katerih je gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu.
Za gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu šteje večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D, ki ustreza najmanj vseh
navedenim pogojem:
- Tip vozila tehnično reševalno vozilo z dvigalom;
- Vozilo je skupne dovoljene mase 18 ton, konfiguracije 4x4;
- V vozilu je vgrajen vlečni vitel z vlečno silo 50kN na prednjem previsu in 100kN na zadnje previsu vozila;
- Na vozilu je nameščeno dvigalo z dvižnim momentom 145 kNm;
- Pogodbena vrednost vozila je najmanj 200.000,00 EUR brez DDV
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DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C Tehnična in strokovna sposobnost
za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste; Druge ekonomske ali finančne zahteve«) ter Referenčna
tabela.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem,
obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri
investitorju oziroma delodajalcu.
Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena ali prevzeta v času predložitve ponudbe.
Ponudnik lahko o navedenih referencah priložiti potrdila naročnikov. V potrdilih mora biti navedena vrednost, obdobje in kraj
opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov naročnika.
Prav tako mora biti navedeno, da je dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
Gosp. subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

8.1.4

Drugi pogoji
Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske
subjekte v ponudbi da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano
poslovanje z naročnikom.

9.

MERILA
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje
ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV.

10. PONUDBA
10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1.
2.
3.
4.
5.

izpolnjen obrazec »Predračun«,
izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna - rekapitulacija«,
Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to
zahtevajo)
Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 10.2.1 teh navodil

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega
ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za
izključitev.
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih
dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
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-

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

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v
ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za
vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE
10.2.1

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del
te razpisne dokumentacije.
10.2.2

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 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.

10.2.3

Obrazec »Predračun«

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da
predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
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Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse
morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim
odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna
(rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v
razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v
razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki
v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

10.2.3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno
zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bianco menico z menično izjavo.
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani
ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega
zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil
naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med
upravičencem in izdajateljem zavarovanja.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo
moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

10.2.3.2 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bianco
menico z menično izjavo v višini pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se
garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal
garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
10.3.1

Skupna ponudba
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V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah
te dokumentacije. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih
pogojev, posamično.
Pogoje, določene v točkah te dokumentacije lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na
dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.
Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega
izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži
samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed
ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.
V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi.
Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do
sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo
sodelovali v skupni ponudbi.
10.3.2

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri
naročilu.
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz
točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami te dokumentacije.
Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem
stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in
sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval
zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost
zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki
zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
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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.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, 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 izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
10.3.3

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.
10.3.4

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
Izjema je:
- tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku
10.3.5

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu:
https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za
pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s
klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi
pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.
Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te
razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
10.3.6

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.5.2021.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje.
10.3.7

Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.
10.3.8

Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor
določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.
Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.
11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA
Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem
objave na portalu javnih naročil.
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12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe
odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj
nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih
predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo
naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.
13. POGODBA
Pogodbo bo podpisal naročnik PGD M.Sobota.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v
nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih
za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo
ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost
pogodbe.
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane
pogodbe.
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil
sodelovanje podizvajalcev in podobno.
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.
14. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od
dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri
čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne
dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni
dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru
se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358
802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;
IBAN:SI56011001000358802.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko Portala e-Revizija, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja.
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Tehnične zahteve za Tehnično reševalno vozilo z dvigalom - TRV-D

1.1. STANDARDI KVALITETE

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001. Vozilo mora ustrezati tudi zahtevam DIN
14555 1. in 3. del RW2. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.
Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih delov
DEL A - šasija s kabino, ki ni predmet dobave po razpisu in ga naročnik zagotovi sam
DEL B - vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo
DEL C - gasilska nadgradnja z opremo
Ponudnik mora ponuditi kompletno nadgradnjo na vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletna nadgradnja na
vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

1.2. BARVA IN ZAŠČITA PRED KOROZIJO
NADGRADNJA - ZUNANJOST: RDEČA BARVA RAL 3000
Prostori za opremo: Aluminij - nebarvano, eloksirano RAL9006
Zaščita podvozja: poleg osnovne barve mora biti izvedena tudi dodatna zaščita proti koroziji
Zaščita votlih profilov: izvedena na vseh odprtih in zaprtih jeklenih ceveh na karoseriji, kjer je to potrebno
Napisi, oznake, dekor: Glej del C

1.3. DIMENZIJE IN TEŽA KOMPLETNEGA VOZILA

Vozilo mora ustrezati standardu DIN 14555-3 z naslednjimi karakteristikami:
Skupna dolžina: največ 7.500 mm
Skupna širina: največ 2.550 mm

SKUPNA MAX. VIŠINA: NAJVEČ 3.350 MM
Največja dovoljena skupna masa z vso opremo, dvigalom in moštvom: 90% največje dovoljene mase vozila ter 90%
dopustne obremenitve posamezne osi
Dovoljena osna obremenitev: v skladu z omejitvami proizvajalca podvozja
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1.4. OPREMA

Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječih vozil in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po izdelanem predlogu
dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na
težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.
Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu – glej specifikacijo
dela C
1.5. OPIS DELOV:

1.5.1 DEL A JE VOZILO SCANIA P 410 B4X4HZ , NI PREDMET DOBAVE PO RAZPISU IN GA NAROČNIK ZAGOTOVI SAM .

SPECIFIKACIJA PODVOZJA
V kolikor potencialni ponudniki želijo natančno specifikacijo podvozja lahko zahtevo pošljejo po elektronski pošti na naslov
kontaktne osebe naročnika javnega naročila .

1.5.2 DEL B
SPECIFIKACIJA vitla za samoizvleko in pomožne šasije s hidravličnim dvigalom z opremo

VITEL ZA SAMOIZVLEKO IN REŠEVANJE

Izvedba: V skladu z zahtevami standarda DIN 14584, part. 2. Zagotavljati mora konstantno vlečno silo in hitrost ne glede na
dolžino jeklene vrvi, ki je navita na bobnu. Vrv se mora brez napetosti navijati na poseben boben, ki je namenjen le za
shranjevanje jeklenice.
Namestitev: Montiran naj bo na zadnji tretjini podvozja vozila, znotraj okvirja. Izstopna točka jeklenice naj bo na sprednjem
delu vozila (pred kabino). Vitel mora omogočati vleko bremena spredaj ter zadaj s podvojeno silo brez prestavljanja
jeklenice. Zaključek jeklene pletenice naj bo izveden z jekleno srčiko in ustreznim kavljem. Navijalna žlebasta cilindrična
bobna naj bosta nameščena zadaj – točno mesto namestitve določi proizvajalec nadgradnje. Jeklenica napeljana znotraj
šasije mora biti zaščitena v nerjavnih ceveh tako, da ni možna poškodba jeklenice ali delov.
Pogon: Za pogon vitla se naj uporablja hidravlična črpalka ter rezervoar od dvigala. Črpalka se mora aktivirati elektropnevmatsko v kabini vozila. Povratni vod hidravličnega olja naj ima filter.
Vodenje: Upravljanje naj bo proporcionalno z upravljalno konzolo na spiralnem kablu dolžine cca. 5 m ali več z prikazom
vlečne sile v % maksimalno dovoljene. Prosta jeklenica se mora odvijati ter se odvija samo v primeru, ko je jeklenica pod
obremenitvijo sile enega človeka. Kontrola vodenja naj bo iz kabine z daljinskim upravljanjem ter možnost izvzema iz kabine
ter upravljanje preko kabla na zadnjem previsu vozila.
Vlečna sila: Vlečna sila naprej mora biti konstantna ne glede na število ovojev na bobnu ter znaša minimalno 5.000 kg.
Vlečna sila nazaj minimalno 10.000 kg.
Jeklenica: Naj bo vroče pocinkana z vlečnim ušesom - srčika . Minimalna raztrižna sila minimalno 150kN z atestom. Dolžina
minimalno 60 m, premer jeklenice naj bo min. ø 13 mm.
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Jeklena pletenica in kavelj morata imeti ustrezen certifikat po EN10204. Jeklenica v vozilu mora biti zaščitena v nerjavni cevi.
Vlečni vitel mora imeti sistem, kateri bo preprečeval zdrs jeklenice iz ležišča v primeru vlečenja bremena do 250 izven
idealne vlečne linije. Vitel mora biti opremljen z varnostnim sistemom proti popolnem razvitju jeklenice.
Ostalo: Vitel naj bo od priznanega proizvajalca kot je npr. ROTZLER ali enakovredno.

POMOŽNI OKVIR IN HIDRAVLIČNO DVIGALO

Izvedba: Hidravlično dvigalo prečno zložljivo. Roka – krak dvigala je hidravlično zložljiv, prav tako tudi raztegljiv oz. se
podaljša. Vsi hidravlični valji imajo dvojno delovanje. Skrajni del roke naj bo opremljen z masivnim, vrtljivim kavljem z
varovalko proti odpetju.
Namestitev: Dvigalo naj se vgradi na zadnji previs vozila – podvozja. Skupna višina vozila in dvigala ne sme presegati 3350
mm od tal. Vgradnja po homologacijskih predpisih ter navodilih za izdelovalca nadgradnje oziroma proizvajalca vozila in
dvigala. Nadgradnja mora biti vgrajena na podvozje s strani pooblaščenega proizvajalca dvigala, ki ima veljaven standard
ISO 9001.
Pomožni okvir: Nadgraditelj izdela pomožnega okvirja škatlastega profila, ki prenaša upogibne in vzvojne napetosti dvigala.
Vsi nosilni vgrajeni deli morajo biti ustrezno površinsko zaščiteni z vročim cinkanjem ali KTL lakirani oziroma iz nerjavnih
materialov. Pomožni okvir mora biti izdelan tako, da omogoča namestitev gasilske nadgradnje. Vsa zaprta ali težko dostopna
mesta, kjer zaščita z vročim cinkanjem ali KTL ni možna naj bodo barvani z 2K lakom ter dodatno zaščiteni z voskanjem
(Dinitrol). Vgradi in prilagodi se tudi priklop z bučko in pripadajočo vtičnico 12V za manjše prikolice do skupne mase 750 kg.
Na pomožni okvir se izdela tudi pritrdišče vitla za samoizvleko.
Tehnične lastnosti: Dvigalo naj bo renomiranega proizvajalca kot je Palfinger ali enakovredno. Standard dvižne naprave po
EN 12999:2011 HC1 HD4/ B3. Minimalni dvižni moment 150,0 kNm. Minimalni hidravlični doseg 17 m v vodoravnem
položaju. Nosilnost min. 650 kg na maksimalnem hidr. dosegu dvigala ter min. 1600 kg na 8m v vodoravnem položaju. Kot
obračanja min. 420 °. Obračalni moment min. 19,5 kNm. Kolenski vzvod na cilindru glavne in pomožne roke za enakomerno
in precizno gibanje delovnih cilindrov ter konstantnim dvižnim momentom. Pomožna roka ima možnost dviga 15 ° nad glavno
roko. Baza dvigala s centralnim mazanjem. Teleskopski sistem brez mazanja. Koriščenje povratnega olja pri teleskopih.
Elektronsko varovanje pred preobremenitvijo po CE s pokazateljem obremenitve dvigala v % maksimalne obremenitve na
radijski upravljalni enoti. Sistem aktivnega blaženja sunkov na glavni roki dvigala.
6 funkcijsko radijsko daljinsko proporcionalno upravljanje s dvema dvo-funkcijskima ročkami in eno sredinsko tri-funkcijsko
ročko ter TFT prikazovalnikom naslednjih funkcij : obremenitve dvigala v % , podprtosti dvigala v % izvleka posamezne
podporne noge, kakovost radijskega signala, % napolnjenosti baterije, podatkov dvigala ( tip, ser.št.), servisnih podatkov (
zadnji servis, št. del.ur), podatkov o hidr. tekočini (temperatura, količina ), izpisa napake ( datum, število,..).
Enota za radijsko upravljanje mora imeti dodatne funkcije, kot vklop/izklop motorja , opozorilno hupo, dvig vrtljajev motorja
itd. Izbira min. 3 delovnih hitrosti na radijskem upravljanju, avtomatski izklop daljinca ob neustreznem radijskem signalu in
sunkovitih gibih daljinca ter diagonalni pas in pas okoli hrbta.
Dvigalo mora avtomatsko prilagajati hitrost dvigala glede na obremenitev ter zagotoviti avtomatsko zmanjšanje hitrosti in
blago zaustavitev ob dosegu maksimalnega hoda glavne in pomožne roke z vgrajenim sistemom za preprečevanje grobega
nihanja dvigala in bremena.
Zagotovljena mora biti omejitev delovnega območja dvigala na način, da ni možna poškodbe kabine oz. nadgradnje vozila .
Dvigalo mora imeti sistem, ki omogoča uporabljati dvigalo kot sidrišče za pritrditev osebe pri delih na višini, kjer je
omogočena prilagojena hitrost in uporaba samo ene funkcije radijskega upravljanja hkrati.
Možnost ročnega upravljanja dvigala na desni strani dvigala.
Dvigalo mora imeti dva stransko hidravlično izvlačljivima stabilizatorjema na širino min. 6,6 m z 10 ° naklona na krožniku
podporne noge. Libela na upravljavskih mestih.
Standardna električna napetost 24V. Hladilnik hidravličnega olja kapacitete min. 8,5 kW z progresivnim hlajenjem. Hidravlični
varnostni ventili na cilindrih vrtenja, dvižne, nihajne in teleskopske roke ter blokirni ventili na stabilizatorjih. KTL ali
enakovredno barvanje dvigala po RAL 3000 (gasilska rdeča). Visokotlačni filter vgrajen na dvigalu. Lastna teža dvigala
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vključno z podporami in vso zahtevano opremo dvigala brez oljnega rezervoarja in črpalke max. 2.850 kg. Vgradni prostor
dvigala:

-

višina dvigala max. 2300 mm,
širina max. 2550 mm,
dolžina max. 1150 mm.

Oprema dvigala: Cevna napeljava za dva priključka (Pr: rotator /grabilec ) z mono hitro spojko na koncu teleskopske roke
proizvajalca Faster ali enakovredno . Neskončni rotator aksialne nosilnosti 4.500 kg, priklop preko gredi D= 68 mm z obeso
med dvigalom in rotatorjem ter kavelj s pušo. Rotator prirejen za hitro montažo grabilca. Paletne vilice z ročno izravnavo
težišča, nosilnosti min. 2000 kg, lastne teže max. 165 kg, višina nalaganja v območju 1176 - 1726 mm, območje nastavljanja
vilic po širini (240 - 850 mm). Ustrezna hidravlična črpalka z nastavljivim konstantnim pretokom renomiranega proizvajalca
kot Rexroth ali podobno. Ustrezni jekleni oljni rezervoarjem s filtrom na povratnem vodu min. 140 l kapacitete. Priborom 8 t
vrtljivim kavelj, Hidravlični vitel 24,5 kN (2.500 kg) potezne sile dolžina vrvi minimalno 65 m, premera min. 10 mm po CE ter
ustreznim hidravličnim ter elektronskim varovanjem proti preobremenitvi in vsemi spojnimi elementi, vodili in utežjo z napravo
za avtomatski navlek in izvlek jeklenice ter sinhroniziranim delovanjem vitle ne glede na premikanje funkcij dvigala.
Opozorilne lučke na vseh podpornih nogah in osvetlitev upravljalnih mest. Nadzor podpornih nog po EN 12999:2011. Dvižna
moč dvigala odvisna od podprtosti dvigala z variabilnim izračunom dvižne glede na poljubno podprtost dvigala. Stabilnost
dvigala na vozilu mora biti v vsaki situaciji zagotovljena, dvižna moč dvigala v vzdolžni osi nazaj mora biti 100% pri polni
podprtosti, v vseh ostalih pozicijah minimalno 90%. Prikaz podprtosti stabilizatorjev obojestransko na dvigalu. Nadzor
transportne pozicije dvigala in podpornih nog z kontrolno lučko v kabini. Nadzor geometrije dvigala ter še posebej
navpičnega položaja pri delu z dvigalom. Delo z vitlom v navpičnem položaju dovoljeno samo pod določenimi pogoji.
Podloge za podporne noge 2 kosa. LED opozorilne lučke na vsaki podporni nogi ter osvetlitev ročnega upravljalnega mesta.
LED delovni reflektor nameščen na pomožni roki z ročnim in radijskim vklopom. Kovinska zaščita batnice cilindra pomožne
roke. Na dvigalu mora biti vgrajena delovna košara za dve osebi nosilnosti 200 kg z gravitacijsko nivelacijo po CE. Košara
mora biti na dvigalo pritrjena s hitro snemljivo spojko testirana, ob predaji je potrebno priložiti certifikat pregleda iz VPD .
Lesni grabilec nosilnosti min. 3000kg z raponom čeljusti min. 1500 mm z hitro namestitevijo na rotator .
OSTALO: Ponudnik dela B mora vključiti redni servis za obdobje 2 let ter izvedbo šolanja in izpitov za 8 upravljalcev
kamionskega hidravličnega dvigala .
1.5.3 DEL C
SPECIFIKACIJA gasilske nadgradnje

Nadgradnja se izdela iz aluminijastih profilov oziroma iz panelnega sestava iz lahkih strukturnih profilov širine 500 do 520
mm, skozi katere je mogoče peljati električne kable. Aluminijasti paneli so povezani s kovanimi elementi in vijačeno Inox
povezavo, kar daje visoko odpornost na torzijo in zvijanje. Nadgradnja je lahko tudi samonosna aluminijasta konstrukcija
brez cevnega ogrodja ali podobno. Z leve in desne strani je predviden prostor za nameščanje opreme, zaprt z dvema
kvalitetnima aluminijastima roletama na vsaki strani. Rolete morajo biti izdelane iz med seboj spojenih votlih profilov iz
eloksiranega aluminija.
Med posameznimi profili mora biti elastično tesnilo. Tesnilo na spodnjem robu in bočnih vodilih ščiti prostore z opremo pred
prahom in vlago. Roleta mora imeti potezni elastični trak za lažje zapiranje prostora. Odpiranje in zapiranje rolet z ročico
preko cele širine rolete. Posamezna roleta ima ključavnico za zaklepanje. Vse štiri rolete morajo imeti isti ključ. V primeru, da
je bilo katera roleta ostala odprta, se v kabini prikaže kot opozorilo. Odpiranje bilo katere rolete mora zagotoviti vklop
osvetlitve notranjega prostora z LED svetlobnimi telesi.
Za enostaven pristop k opremi, katera je nameščena v višjem delu, je potrebno vgraditi podeste. Podesti morajo biti izdelani
kot preklopne stopnice, z vgrajenim plinskim amortizerjem na vsaki preklopni stopnici. Podesti morajo biti izdelani kot
aluminijasta konstrukcija, z notranje strani oblečeni s protizdrsno aluminijasto rebrasto pločevino (pohodni sloj), z zunanje
strani (ko so zaprti) pa morajo biti iz istega materiala kot nadgradnja, barvani v isto barvo kot nadgradnja. Podesti morajo biti
takih dimenzij, da omogočajo izvzem opreme iz prostora z obema rokama (ni se potrebno pridržati še za nadgradnjo).
Minimalna širina pohodne površine 500 mm. Podesti morajo biti označeni z ustrezno osvetlitvijo – rumenimi bliskavicami, ko
so odprti (v funkciji izvzema opreme). V kabini vozila mora biti vgrajena signalizacija katera opozarja, da so podesti odprti (v
funkciji izvzema opreme). Podest oz. Pohodna stopnica se ne mora odpreti, preden se odpre roleta.
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Nad zadnjimi kolesi je potrebno vgraditi preklopne blatnike, kateri v spuščenem položaju služijo kot podesti za pristop do
opreme, katera je nameščena v višjem delu. Podesti morajo biti izdelani kot preklopne stopnice, z vgrajenim plinskim
amortizerjem na vsakem podestu. Podesti morajo biti obloženi z notranje strani s protizdrsno aluminijasto rebrasto pločevino
(pohodni sloj). Podestni morajo biti takih dimenzij, da omogočajo izvzem opreme iz prostora z obema rokama (ni se potrebno
pridržati še za nadgradnjo).
Nadgradnja strehe mora biti prehodna, prekrita z eloksirano protizdrsno aluminijasto „quintett“ rebrasto pločevino in ograjena
z aluminijasto strešno blendo. Pristop na streho mora biti omogočen s preklopljivo aluminijasto eloksirano lestvijo z
avtomatskim zaklepom, nameščeno na levi strani vozila. Na strehi nadgradnje se mora vgraditi aluminijast zaboj, dolžine
min. 2.000 mm, z osvetljeno notranjostjo. Osvetlitev v zaboju se avtomatsko vklopi/izklopi ob odpiranju/zapiranju pokrova
zaboja. Na strehi nadgradnje se mora vgraditi tudi nosilec stikalne lestve.
Notranjost nadgradnje naj bo obložena s ploščami eloksiranega rebrastega aluminija. Notranjost prostorov za opremo je
potrebno izvesti variabilno s pomočjo aluminijastih profilov. Aluminijaste profile je potrebno spojiti in učvrstiti z Inox vijačno
vezjo, kar omogoča kasnejše prilagoditve glede na opremo.
Oprema mora biti postavljena na način, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema je
nameščena čim nižje.
Ob namestitvi opreme se mora proizvajalec nadgradnje kolikor se le da izogibati pritrditvi opreme s trakovi (ježki,
zaponkami,…), prednost imajo ostale, mehanske rešitve, kot npr. Vrtljive stene, izvlečni nosilci, vrtljivi nosilci in podobno.
Vsa oprema v/na nadgradnji mora biti označena z ustreznimi grafičnimi oznakami ali z napisi v slovenskem jeziku.
Vsi predali in ostali deli, ki ob izvleku segajo izven gabarita vozila,vso označeni z odsevniki ali odsevno folijo.
Na strehi kabine je potrebno vgraditi ergonomsko oblikovan pokrov iz umetne mase, ki je ojačana s steklenimi vlakni – GFK.
Pokrov na kabini se namesti na prednjo stran strehe kabine, zadnjo stran strehe kabine in bočne strani strehe kabine kot tudi
na zadnje bočne strani kabine in mora biti izveden kot edinstvena celota.
V pokrov morata biti integrirana strešni LED modri bliskavici.
Med nadgradnjo in kabino je potrebno vgraditi blendo.
Na prednji del vozila pa dva škopca.
V kabino vozila je potrebno vgraditi:
- USB vtičnica (3.0), 4x
- Vtičnica (vžigalnik)
- Vtičnica 2x 12V preko pretvornika napetosti 24/12V
- Vtičnica 1x 24V
Izdelava pritrdišč in elelektro instalacije v kabini:
Ročna svetilka, 2x
Ročna radijska postaja s polnilcem
Polnilec za baterijo za daljinsko vodenje dvigala
Daljinski upravljalec dvigala
Daljinski upravljalec vitla
Pnevmatski svetlobni stolp:
Pnevmatski dvig/spust svetlobnega stolpa,
Vrtenje reflektorjev 360˚ in nagib (najmanj -/+35O) mora gnati elektro motor
Reflektorji so v LED izvedbi, min. 4x 100W oz. 4x 11.500 lumnov,
napajanje 24V,
Odporen na vibracije,
Predvideno mesto za montažo stolpa je v prednjem delu nadgradnje,
Skupna višina dvignjenega svetlobnega stolpa se meri od tal in mora biti minimalno 5 m,
Svetlobni stolp se upravlja s pomočjo upravljalne plošče,
Svetlobni stolp mora imeti vse naštete varnostne elemente:
opozorilo na upravljalni plošči v kabini,
avtomatski izklop reflektorjev ob spuščanju
avtomatsko spuščanje svetlobnega stolpa ob sprostitvi ročne zavore vozila, dodatni zvočni signal
vgrajen mora imeti sistem avtomatskega pozicioniranja mesta svetlobnega stolpa (nulta točka) za lažje spuščanje v
željeni položaj.
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V voznikovem delu kabine se nahaja upravljalna plošča katera omogoča nadzor (minimalno: kontrola zaprtih rolet in
pohodnih stopnic, svetlobnega stolpa, zunanjega napajanja elektrika-zrak) in upravljanje posameznih delov vozila in
nadgradnje s pomočjo tipk (minimalno: vklop/izklop: svetlobne signalizacije, zvočne signalizacije, osvetlitve okolice,
usmerjevalne table).
Stopnja zaščite električne instalacije in elektronike upravljalne plošče je minimalno IP 65 (dobavitelj mora ob dobavi vozila
predložiti izjavo proizvajalca)
Ena tipka vklopi vse bliskalice in signalni most na vozilu. Možnost izklopa in ponovnega vklopa bliskalic (posamezno prednje
in posamezno zadnje) nadgradnje, ko je vključen signalni most.
Na vozilo je potrebno vgraditi sledeče:
kombinirano vtičnico za zunanje napajanje z zrakom in elektriko, ki omogoča avtomatski izmet iz vtičnice ob
zagonu motorja in polnilec akumulatorjev
zaščito pred izpraznitvijo akumulatorjev (EMV Par. 55a StVZO /ECE R10)
vtičnico za pomožen zagon motorja (NATO), s kablom dolžine min. 5 m in kleščami
priključek za polnjenje 24V, na voznikovi strani kabine (ob vstopu voznika v vozilo)
bočno osvetlitev okolice v LED izvedbi, ohišje dolžine min. 970 mm, vgrajeno na strešne panele (blende) na
nadgradnji, minimalno 3 z vsake strani, upravljanje iz kabine vozila. Minimalna moč 11,5 W/kos, kot osvetlitve
120°, intenziteta osvetlitve min. 1.000 lumnov/kos. Avtomatski izklop ob vožnji nad 10 km/h
2x LED reflektor na zadnji strani nadgradnje zgoraj za osvetlitev delovne površine dvigala
2x LED reflektor na sprednji strani kabine, nameščen na strehi kabine, usmerjen v smeri vožnje
Reflektorja za vzvratno vožnjo, nameščena na nosilcih vzvratnih ogledal
Zavorna svetila, pozicijska svetila, smerniki, meglenke, vzvratna svetila so v LED tehnologiji. Vgrajena in zaščitena
v blendi z zadnje strani spodaj
Zavorna svetila, pozicijska svetila, smerniki v LED tehnologija. Vgrajena in zaščitena v blendi z zadnje strani zgoraj
LED osvetlitev vseh prostorov za opremo, avtomatski vklop/izklop ob dvigu/spustu rolet
LED osvetlitev površine strehe nadgradnje
Utripajoča rumena svetila na preklopnih stopnicah
Na vozilo je potrebno vgraditi sledeče:
LED svetila vgrajena na streho kabino iz leve in desne strani, moč min. 16W/po posamezni luči, nizka izvedba, s
PVC pokrovom modre barve in velike čvrstosti. Zagotavljajo dobro vidljivost z vseh strani, veliko področje
osvetlitve, dve funkciji uporabe – dan/noč (močnejša intenziteta podnevi). S FireCan upravljanjem
Prednje bliskavice v LED tehnologiji, modre barve, vgrajene v masko motorja vozila, min. 4 kosi
Prednje bliskavice v LED tehnologiji, bele barve, vgrajene v masko motorja vozila, min. 2 kosa
Zadnje bliskavice v LED tehnologiji, modre barve, integrirane v zadnji del nadgradnje levo in desno zgoraj, moč
min. 20W po strani. Z dvema funkcijama uporabe – dan/noč (močnejša intenziteta podnevi)
Bočne bliskavice v LED tehnologiji, modre barve, integrirane v ohišje svetila za bočno osvetlitev okolice, min. 3 z
vsake strani nadgradnje, min. moč 8W/kos
Delovanje prednjih, bočnih in zadnjih bliskavic mora biti sinhroniziran
Vklop prednjih, bočnih in zadnjih bliskavic mora biti z enim pritiskom na eno tipko na upravljalni plošči v kabini,
možnost izklopa posameznih
Usmerjevalna tabla prometa v LED tehnologiji, minimalno 8 LED svetilk, vgrajena na zadnji strani nadgradnje
zgoraj (integrirana v strešno blendo). Upravljanje table je iz kabine vozila
Elektronska gasilska sirena s tremi toni, zvočnikom min. 200W, z ojačevalnikom, mikrofon mora biti v kabini
Zračna gasilska sirena, kot npr. Martin Horn 2298 GM ali enakovredno, vgrajena na strehi kabine med strešnima
LED modrima bliskavicama - moduloma
Dve LED bliskavici vgrajeni na zadnjem delu nadgradnje za dvigalom, spodaj
Izmenično utripanje dolgih luči z možnostjo izklopa
Vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Na vozilo potrebno je vgraditi sledeče:
- Vgradnja kompletne instalacije za mobilno radijsko postajo in vgradnja postaje (postajo dobavi Naročnik)
- Vgradnja video sistema za vzvratno vožnjo, prikaz na LCD zaslonu velikosti min 7“, avtomatska aktivacija ob prestavi v
vzvratni vožnji. Zaslon v kabini je zasnovan kot navigacijska naprava in se prestavi v način kamere samo ob vzvratni vožnji.
- Na levo in desno stran se v dolžini nadgradnje vgradi tendi z električnim upravljanjem, brez podpornikov, ko je tenda v
iztegnjenem položaju. Izvlek tende mora biti ca. 2,0 m.
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Na vozilo je potrebno vgraditi vsaj sledeče nosilce opreme:
- Izvlečno-preklopni nosilec za 2 izolirna dihalna aparata
- Vrtljivi nosilec za prenosni elektro agregat
- Izvlečni nosilec za gasilne aparate in drugo opremo
- Vrtljiva stena za opremo z leve in desne strani
Vozilo mora biti v sledečih barvah:
- Kabina in nadgradnja v rdeči barvi RAL 3000
- Prednji odbijač, prednji in zadnji blatniki v beli barvi RAL 9010
- Na spodnjo stran nadgradnje se nanese trajni sloj talne zaščite
Polepitev vozila:
2x grb/napis naročnika na vratih kabine
2x napis na vratih kabine
Kabina in nadgradnja se oblepita z odsevno folijo visoke kakovosti, po cestno prometnih predpisih v R. Sloveniji
1x napis GASILCI spredaj, bela odsevna folija
Polepitev kabine in nadgradnje po dogovoru z naročnikom

Ponudnik mora v ceno vključiti tudi nosilce za navedeno opremo kakor tudi vgradnjo opreme v vozilo, pri čemer mora
upoštevati najnovejše tehnične in tehnološke rešitve.
Razpored opreme po vozilu bo ponudnik predložil naknadno po dogovoru z naročnikom.
Seznam opreme, ki bo nameščena v vozilu in ni predmet javnega naročila (opremo dobavi naročnik):

NAZIV

EMBALAŽA

KOLIČINA EM

OPREMA ZA " PTIČJO GRIPO " V ŠKATLI ( 60X40X22 )

NE

1+1

KOS

PODLOŽENA PREVLEKA ZAŠČ. ZA JEKLENO TLAČNO POSODO

NE

2

KOS

HIDRANTNI KLJUČ - PODZEMNI

NE

1

KOS

HIDRANTNI KLJUČ - NADZEMNI

NE

1

KOS

RESPIRATOR ( PAKET 15 KOSOV )

ŠKATLA

1

KOS

ROKAVICE NITRILNE ( 2 ŠKATLI ) 1xL , 1xXL

ŠKATLA

1

KOS

KOTNI BRUSILNIK MILWAUKEE 1800 W

NE

1

KOS

VRTALNIK MILWAUKEE

ŠKATLA

1

KOS

ČRPALKA POTOPNA MAST TP4/1 ( IZLIV B IN C )

NE

1+1

KOS

STIKALO VARNOSTNO , PRCD - K, IP 65

NE

1

KOS

ČRPALKA POTOPNA - PVC GARDENA

NE

1

KOS

B/C PREHODNA SPOJKA

NE

2

KOS

C - ZASUN

NE

1

KOS

VEZALNA - VENTILNA VRV S KARABINOM

NE

2

KOS

CEV TLAČNA - B

PVC ZABOJ

4

KOS

CEV TLAČNA - C

NE

2

KOS

CEV TLAČNA - D

NE

4

KOS

TESNILNA BLAZINA S PRIVEZOVALNIM TRAKOM

PVC ZABOJ

1

KOS

VEDRO KOVINSKO

NE

1

KOS

ZAJEMALKA KOVINSKA

NE

1

KOS

ČEP PNEVMATSKI SAVA

PVC ZABOJ

1

KOS
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ČEP PNEVMATSKI SAVA

PVC ZABOJ

1

KOS

ČEP PNEVMATSKI SAVA

PVC ZABOJ

1

KOS

BLAZINA ZA POKRIVANJE JAŠKOV

PVC ZABOJ

1

KOS

VREČA ZA POKRIVANJE JAŠKOV ( 80 x 80 )

PVC ZABOJ

2

KOS

ABSORBENT V POSODI 10 Kg

NE

3

KOS

LESENI ČEPI V ŠKATLI ( 60x40x22 )

PVC ZABOJ

1

KPL

OPREMA ZA " PTIČJO GRIPO " V ŠKATLI ( 60x40x22 )

PVC ZABOJ

1

KPL

TABLE ZA OZNAČEVANJE CON ( 40x45 )

NE

1

KPL

PODSTAVKI ZA TABLE - TRIKOTNE OBLIKE

NE

2

KOS

ŠKROPILNICA PSDP / 10 MIL CHISTANINI

NE

1

KOS

OZEMLJITVENI KABEL NA KOLUTU ( fi 24cm, širine 11 cm )

NE

1

KPL

OZEMLJITVENI KOMPLET GW-G ( DIN 14555 )

PVC ZABOJ

1

KPL

ČRPALKA NS - ELRO

NE

1

KOS

TLAČNA CEV C - KISLINSKO ODPORNA Z OZEMLITVIJO 15 m

NE

2

KOS

SESALNA CEV C - KISLINSKO ODPORNA 5m - MODRA 52

NE

2

KOS

NASTAVEK SESALNI - ŠPICA - ELRO

NE

1

KOS

NASTAVEK SESALNI - SESALEC - ELRO

NE

1

KOS

NASTAVEK SESALNI - Z VENTILOM - ELRO

NE

1

KOS

NASTAVEK SESALNI - KROŽNIK - ELRO

NE

1

KOS

NASTAVEK IZTOČNI - ELRO

NE

1

KOS

KLJUČ ZA SPAJANJE " ABC "

NE

2

KOS

VOZIČEK ZA PREVOZ ORODJA

NE

1

KOS

PIVNIK SPC 200 - 41 cm x 51 cm

PVC ZABOJ

1

KOS

ČRPALKA NS - MEMBRANSKA - PNEVMATSKA KPL V KOVČKU

KOVČEK-ZARGES

1

KOS

ČREVO BOOM ( fi 7,5 x 2,6 m )

PVC ZABOJ

10

KOS

NEISKREČO ORODJE - ( KRAMP )

NE

1

KOS

IDA - DRAGER

NE

2

SET

TLAČNA POSODA DRAGER 6,8 L

NE

2

KOS

PREVLEKA ZAŠČITNA ZA TLAČNO POSODO - PODLOŽENA

NE

2

KOS

T - KOS ZA PRIKLOP DVEH TLAČNIH POSOD 300 bar DRAGER

NE

2

KOS

REFLEKTOR LED cca. 1000 Lm 12/24 V

NE

1

KOS

REFLEKTOR LED 100 W, cca. 10.000 Lm 12/24 V

NE

1

KOS

STOJALO TRINOŽNO ZA REFLEKTOR - TELESKOPSKO 1- 1,8 m

NE

1

KOS

NOSILEC PREČNI ZA 2 REFLEKTORJA

NE

0,8

KOS

KABEL V KO. UM / GU 2,5 MM2 - 220 V - 40 m

NE

1

KOS

KABEL TR. 30 M H07RN-F 5x2,5 400V , 3x230V STECKER 16 A

NE

1

KOS

PODALJŠEK EX IZVEDBA 1x400V 5x2,5MM2, 30m ZA ELRO

NE

2

KOS

PLADENJ IZ JEKLA 700x400x120mm, GALVANIZIRAN

NE

1

KOS

KANTA ZA GORIVO 20 L - ZELENE BARVE - DIESEL

NE

1

KOS

KANTA ZA GORIVO 10 L - RUMENE BARVE - BENCIN

NE

1

KOS

CEV ZA TANKANJE GORIVA - 30 cm

NE

1

KOS

TRAK ZA ZAVAROVANJE DOGODKA " RDEČE - BELI " 500 m

ŠKATLA

2

KOS

TRIOPAN " GASILCI " REFLEKTIVEN

VREČA

2

KOS

LOPAR LED - ZA USMERJANJE - OBOJESTRANSKI ( RDEČ - ZELEN )

NE

2

KOS

STOŽCI

NE

6

KOS

BLISKAVICA

NE

2

KOS
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RF PALICE ZA ZAVAROVANJE KRAJA DOGODKA

NE

10

KOS

PREHODNI KOS " STORZ - NAVOJ

NE

2

KOS

PVC FOLIJA NA KOLUTU

NE

1

KOS

HRP - HITRO REŠEVALNO PLOVILO

NE

1

KOS

PVC VESLA ZA HRP

NE

2

KOS

ŠKORNJI GUMIJASTI

PVC ZABOJ

4

KOS

ŽAGA - LISIČJI REP - ACCU Z POLNILCEM IN BATERIJO - MILWAKEE

KOVČEK

1

KOS

VRTALNIK - VIJAČNIK - ACCU Z POLNILCEM IN BATERIJO - MILWAKE

KOVČEK

1

KOS

UDARNI VRTALNI VIJAČNIK ACCU - MILWAKEE

KOVČEK

1

KOS

KOTNI BRUSILNIK ACCU - MILWAKEE

KOVČEK

1

KOS

MILWAKEE - POLNILCI

NE

2

KOS

REZERVNE BATERIJE MILWAKEE

V POLNILCU

2

KOS

VODNI SESALEC ( Karcher )

NE

1

KOS

SESALNE CEVI IN PRIBOR ZA VODNI SESALEC

NE

1

KOS

BIOVERSAL 20 L

KANISTER

1

KOS

VISOKI RIBIŠKI ŠKORNJI

PVC ZABOJ

2

KOS

KOMBINZON TYVEK CLASSIC

PVC ZABOJ

10

KOS

ROKAVICE KEMIČNO ODPORNE ( RDEČE ) 300mm

PVC ZABOJ

4

KOS

GASILNI APARAT - CO2/5 kg

NE

1

KOS

GASILNI APARAT NA PRAG 9 Kg

NE

1

KOS

GASILNI APARAT - BIOVERSAL 9L

NE

1

KOS

NASTAVKI ZA ACCU ORODJE ( ŽAGICE, NAST. ZA VIJAČENJE )

KOVČEK

1

KOS

SAVA BERM 200 ( Bazen )

NE

2

KOS

PODLOGA ZA CONE ( RUMENA )

NE

3

KOS

SVETILKA STREAM LIGHT Z POLNILCEM

NE

2

KOS

MOBILNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DM 4800 VHF

NE

1

KOS

ROČNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP 4800 VHF

NE

2

KOS

DALJINEC ZA VITEL - ROTZLER

NE

1

KOS

DALJINEC ZA DVIGALO - PALFINGER

NE

1

KOS

ZAGOZDA ZA VOZILO - KOVINSKA VEČJA

NE

2

KOS

TRAM LESENI 120x160x2000mm , DIN 21321

NE

2

KOS

DESKA LESENA 220x48x2000mm , DIN 4071

NE

2

KOS

NOSILA KORITASTA

NE

1

KOS

WEBER DRSNE PODPORE PLASTIČNE - RUMENO ČRNE

NE

2

KOS

ZAŠČITNA PLOŠČA LESENA 50X50X5

NE

4

KOS

GLASMASTER

NE

4

KOS

OPORA KOVINSKA PETA WEBER, zadnja

NE

2

KOS

PODPORNI LES

PVC ZABOJ

1

KOS

4

KOS

4

KOS

LKW SICHERUNG ( set v kovčku )

PVC ZABOJ RUMENI
PVC ZABOJ RUMENI

ZAŠCITA ZA LETECE DELCE-2 GUME ( v setu )

NE

4

KOS

POKRIVALA ZAŠČITNA PROTI VREZOM Z ODLAGALNO PONJAVO
DONGES

NE

1

KOS

ENOSMERNA HIDRAVLIKA BUFFEL-B5, 50 kN ( ali podobno )

NE

1

KOS

AIR BAG ZAŠČITA WEBER PKW OCTOPUS, ( za voznika 2 seta v kovčku )
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NAPRAVA ŽICNA - POTEZNA TIRFOR 3.2 T

NE

1

KOS

ŠKRIPEC UNIVERZALNI, 140kN

ZABOJ - ORANŽNI

1

KOS

KOTNIK ZA POMOČ PRI VLEČENJU JEKLENIH VRVI

ZABOJ - ORANŽNI

1

KOS

ZEMELJSKO SIDRIŠČE - 3 KRAKO

NE

1

KOS

SIDRIŠČNA PALICA

NE

1

KOS

KAVELJ ZA NA VERIGO

NE

1

KOS

VRV BREMENSKA 16mm / 5m Z OČESOM NA VSAKI STRANI

KOVINSKI OKVIR

1

KOS

NAPRAVA ŽIČNA POTEZNA RÖTEK 1.6 T, ( v zaboju DIN 14800-5 )

ZABOJ - ALU

1

KOS

DVOPLASTNI DVIŽNI TRAK ZANKA-ZANKA, L=4m, 4000kg

PVC ZABOJ

1

KOS

DVOPLASTNI DVIŽNI TRAK ZANKA-ZANKA, L=8m, 8000kg

PVC ZABOJ

1

KOS

BREMENSKI DVIŽNI TRAK - DVO STREMENSKI L = 2,40 m, 3000kg
VIS.NOSILNI TREBUŠASTI SKOPEC OBLIKA A , BREZ MAT.IN VAROVALA
4750 Kg
VIS.NOSILNI TREBUŠASTI SKOPEC OBLIKA A , BREZ MAT.IN VAROVALA
6500 Kg
VIS.NOSILNI TREBUŠASTI SKOPEC OBLIKA A , BREZ MAT.IN VAROVALA
8500 Kg

PVC ZABOJ

2

KOS

NE

4

KOS

NE

4

KOS

NE

2

KOS

DVIGALO VERIŽNO " KITO CB " ALI PODOBNO , 1200 Kg, I DVIGA = 3 m

NE

1

KOS

POVEZOVALNI TRAK, L = 10 m , 3000 Kg

PVC ZABOJ

4

KOS

TRAK BREMENSKI - NESKONČNI , L= 4 m , 2000 Kg

PVC ZABOJ

4

KOS

TRAK BREMENSKI - NESKONČNI , L= 8 m ,4000 Kg

PVC ZABOJ

4

KOS

HLAČE PROTIVREZNE ZA MOTORNO ŽAGO ( STIHL )

NE

1

KOS

ČELADA GOZDARSKA ( STIHL ECONOMY )

NE

1

KOS

ŽAGA MOTORNA STIHL MS ( 260 , 390 , 460 )

NE

1

KOS

KANISTER ZA GORIVO - STIHL

NE

1

KOS

REZERVNA VERIGA ZA MOTORNO ŽAGO

NE

1

KOS

ORODJE ZA MOTORNO ŽAGO

DA

1

KOS

REZALKA MOTORNA - STIHL ( TS 700 )

DA

1

KOS

BLAZINA DVIGOVALNA

NE

1

KOS

BLAZINA DVIGOVALNA

NE

1

KOS

BLAZINA DVIGOVALNA

NE

1

KOS

REGULATOR TLAKA - SAVA 200/300 bar , max 12 bar

NE

1

KOS

KONTROLNA ENOTA - 8 bar

NE

1

KOS

CEV POLNILNA 10 m, 8 bar, RUMENA RDEČA SIVA

NE

1

KOS

CEV POLNILNA 10 m, 8 bar

NE

3

KOS

ODEJA - NAVADNA 160 x 210 cm

TORBA

2

KOS

ŠKARJE HIDRAVLIČNE WEBER S 180

NE

1

KOS

RAZPIRALO HIDRAVLIČNO WEBER SP 49

NE

1

KOS

VERIGE ZA RAZPIRALO WEBER

NE

1

KOS

CILINDER HIDRAVLIČNI WEBER RZ 2 750-1250

NE

1

KOS

CILINDER HIDRAVLIČNI WEBER RZ 3 1600

NE

1

KOS

Hidravlični agregat - bencinski Weber V45-T+SAH20

NE

1

KOS

Podložna ponjava za odlaganje orodja - v zaščiti ostrih delcev

V TORBI

1

KOS

ORODJE REŠEVALNO "HOOLIGAN", 36''/914mm, rezalni - rezalno

NE

1

KOS
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ORODJE ROČNO, v kovčku, ( Unior )

NE

1

KOS

LOMILKA 1500 MM

NE

1

KOS

LOMILKA 600 mm

NE

1

KOS

ŠKARJE ZA ŽICO, ELEKTRIČNO IZOLIRANE

NE

1

KOS

SEKIRA GASILSKA

NE

1

KOS

TESARASKO KLADIVO

NE

1

KOS

SEKIRA GOZDARSKA V SKLADU Z DIN 7294

NE

1

KOS

SEKIRA GOZDARSKA MALA

NE

1

KOS

KRAMP Z ROCAJEM 700mm

NE

1

KOS

ŽAGA LOKARICA

NE

1

KOS

ŽAGA ZA ŽELEZO

NE

1

KOS

BETONSKA ŠPICA

NE

1

KOS

BETONSKI SEKAČ

NE

1

KOS

KLEŠČE ZA AKUMULATOR

NE

1

KOS

KLADIVO

NE

1

KOS

KAVELJ ZA ODPIRANJE KANALOV

NE

1

KOS

POSODA ZA GORIVO PVC, 5+2L

NE

1

KOS

KLADIVO ZA RAZBIJANJE STEKEL

NE

1

KOS

PONJAVE ZELENA/RUMENA/RDEČA ZA DEKO LINIJKO

NE

3

KOS

TLAČNA POSODA 6.8L/300 BAR - ( kompozit )

NE

2

KOS

PREVLEKA ZAŠČITNA ZA JEKLENO TLAČNO POSODO, PODLOŽENA

NE

2

KOS

MACOLA 5000g

NE

1

KOS

VLEČNE VERIGE

NE

2

KOS

BLAZINA ZA POKRIVANJE JAŠKOV

PVC ZABOJ

1

KOS

PODPORE LESENE - WEBER STAB-PACK SET (4 KOSI V SETU)

NE

1

SET

PODPORNI SISTEM - WEBER STAB FAST ALU XL

TORBA

1

KPL

VRV DELOVNA 30 m S TORBICO

PVC ZABOJ

2

KOS

PLATFORMA REŠEVALNA, max. obremenitev 500kg, z ograjo

NE

1

KOS

Nosila zajemalna ALU + opora glave + trakovi

PVC ZABOJ

1

KOS

VRATNE OPORNICE

PVC ZABOJ

5

KOS

VRATNE OPORNICE - OTROŠKE

TORBA

3

KOS

TORBA ZA PRVO POMOČ ( VSE V KOMPLETU + reducirni ventil )

NE

1

KOS

VRVNA TEHNIKA

ZABOJ ALPOS

2

KPL

MSA workman s škripcem , trinožec s škripcem

TORBA

1

KOS

REŠEVALNA OBLEKA ZA V VODO

TORBA

2

KOS

REŠEVANI JOPIČ

TORBA

2

KOS

ČEVLJI ZA K OBLEKI ZA REŠEVANJE IZ VODE

TORBA

2

KOS

PLAVAJOČA VRV 20M

TORBA

2

KOS

NOSILA N

NE

1

KOS

ČELADA PETZL

PVC ZABOJ

2

KOS
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HLAČE - PERILO IZ MATERIALA OUTLAST

TORBA

3

KOS

MAJICA - DOLGI ROKAV - PERILO IZ MATERIALA - OUTLAST

TORBA

3

KOS

OBLEKA KEMIČNA DRAGER V TORBI

TORBA

3

KOS

ŽLEBOVI ZA PRESTREZANJE 1M

NE

6

KOS

OPREMA ZA KORITASTA NOSILA

NE

1

KPL

KOMPLET ZA ODPIRANJE VOZIL

NE

1

KOS

REŠEVALNI OBROČ Z VRVJO

NE

1

KOS

MERILNIKI ZA MERJENJE SEVANJA

ALU ZABOJ

1

KOS

QUICK LIFT - PODPORNIK 0,6 - 1 m

NE

2

KOSA

QUICK LIFT - PODPORNIK 1 - 1,75 m

NE

2

KOSA

QUICK LIFT - PODPORNIK 1,7 - 3,1 m

NE

2

KOSA

VILE

ZABOJ

1

KOS

LOPATA - ŠTIHARICA

ZABOJ

1

KOS

LOPATA Z ROČAJEM 1600 MM

ZABOJ

2

KOS

LOPATA - KONIČASTA

ZABOJ

1

KOS

GOZDARSKI CEPIN

ZABOJ

1

KOS

GOZDARSKA OBRAČALKA

ZABOJ

1

KOS

KAVELJ TRGALNI Z RAZSTAVLJIVIM ROČAJEM , 2,5 m

ZABOJ

1

KOS

METLA Z LESENIM ROČAJEM 420x75 - PLASTIČNE ŠČETINE

ZABOJ

3

KOS

BRISALEC GUMASTI ZA ČIŠČENJE PO TLEH

ZABOJ

2

KOS

LESTEV STIKALNA 2,7m, 7 KLINOV ( NATIČNI DEL ) EN1147

NE

3

KOS

LESTEV STIKALNA 2,7m, 9 KLINOV EN1147

NE

1

KOS

POVEZOVALNI DEL ZA STIKALNO LESTEV EN1147

ZABOJ

1

KOS

VLEČNI DROG ZA VLEKO TOVORNIH VOZIL

ZABOJ

1

KOS

SESALNA CEV - KISLINSKO ODPORNA 10m - RDEČA - NAVOJ 52

ZABOJ

2

KOS

LOVILNI BAZEN - 3000 L

NE

2

KOS

PONJAVA

NE

2

KOS

KRIŽ ZA DVIG VOZIL

NE

1

KOS

Za opremo, ki jo dostavi naročnik, ponudnik zagotovi le namestitev v nadgradnji. Ta oprema ni predmet tega javnega
naročila in se je ne vključi v ponudbeno vrednost. Vsa preostala oprema mora biti ponujena s strani ponudnika in mora biti
vključena v ponudbeno ceno.
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 pa ni 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. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega
proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

1.6 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Priloge ponudbe:

1.6.1 Tehnični prospekti, fotografije in opisi iz katerih je razvidno:
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b. za del B
I. Proizvajalec, tip, izvedenka
II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom
III. Dvižne karakteristike
c. za del C
I. Proizvajalec, tip, izvedenka
II. Dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki in tehničnim opisom
1.6.2 Podatek o lastnih masah:

a. za del B
I. izračun teže dvigala z vso opremo vgrajeno na dvigalu samem, ki ne sme presegati 2800 kg II. izračun teže
pomožnega okvirja, ki ne sme presegati 1000 kg
c. za del C
I. Podatek in seznam o vgrajenih težah za nadgradnjo
II. Podatek in seznam o vgrajenih težah za vso vgrajeno opremo
1.6.3 Tehnične risbe:

a. za del B
I. dvigalo z vso opremo pripravljen za vožnjo, tloris in naris z dimenzijami opreme, gabaritnimi merami II. pomožni okvir v
tlorisu in narisu z pritrdišči dvigala in vitla za samoizvleko z izračunom napetosti v pomožnem okvirju
c. za del C
I. Gasilska nadgradnja v narisu z leve in desne strani ter tloris ali 3D načrt, kjer so razvidne gabaritne mere in dimenzije
nosilne konstrukcije. V fazi izdelave se priloži tudi predlog načrta razporeditve opreme v nadgradnji, ki ga pred izdelavo
potrdi naročnik.

2.PREDPREVZEM, KONČNI PREVZEM VOZILA IN USPOSABLJANJE ZA DELO Z NJIM

2.1 PREDPREVZEM IN TESTIRANJE VOZILA
Predprevzem in testiranje vozila izvede strokovna komisija naročnika pri izdelovalcu nadgradnje oziroma dobavitelju dela B
in C . Dobavitelj mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti 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. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati
preizkuse, ki se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi
dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Ne glede na gornje navedbe pa mora predprevzem vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teže in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- dinamično testiranje dvigala, - testiranje varnostnih naprav,
- testiranje funkcionalnosti ključnih naprav in elementov vozila, - testiranje naprav in priprav (monitorja,
prezračevalnika, nosil ipd.), - pregled ostalih zahtev na vozilu (podvozje, nadgradnja, oprema…).
Dobavitelj mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor
predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela
pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen predprevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo
odpravo (v slovenskem jeziku).
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Po uspešnem količinskem in kvalitetnem predprevzemu in prevzemu se izdela prevzemni zapisnik (v slovenskem jeziku),
katerega veljavnost se začne z dnem končnega prevzema in izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih
institucijah bremenijo ponudnika oz. dobavitelja ponujenega vozila.
V kolikor podatki iz ponudbe ne bodo ustrezali pridobljenim rezultatom testiranja, naročnik ne bo predprevzel oz. prevzel
vozila.

2.2 KONČNI PREVZEM VOZILA
Končni prevzem vozila se skladno z določili vzorca pogodbe izvede pri dobavitelju. Obsega vizualni pregled vozila, da ni med
transportom prišlo do poškodb, ter krajši preizkus delovanja celotnega vozila. Ob tem ponudnik naročniku izroči
dokumentacijo, ki obsega: 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.
V kolikor je vozilo kakorkoli poškodovano, če ne dela kot pri predprevzemu ali ponudnik naročniku ob končnem prevzemu ne
izroči popolne dokumentacije, se šteje, da končni prevzem ni bil uspešen.
Vsi relevantni 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.
Dokumentacija zahtevana ob končnem prevzemu:
- Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku za celotno vozilo in vso opremo,
- Servisna in garancijska knjiga za celotno vozilo in vse ključne dele,
- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) za vso novo delovno opremo,
- Matična in kontrolna knjiga ter poročilo o pregledu za dvigalo, košaro in vitel,
- Tovarniška dokumentacija o preskusu vitla za samoizvleko in atest jeklenice,
- Katalog rezervnih delov,
- Tehtne liste gotovega vozila s tehtanjem po oseh,
- Homologacijo vozila,
- Račun z vsemi podatki za takojšnjo registracijo.

2.3 USPOSABLJANJE
Dobavitelj mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom na svoji lokaciji ali lokaciji naročnika v času trajanja
najmanj enega dne. Izobraževanje in usposabljanje se izvede najkasneje v roku 10 dni po prevzemu vozila. Število
udeležencev izobraževanja s strani naročnika ni omejeno v kolikor ni posebej specificirano v posameznemu delu .
Po uspešnem usposabljanju in izobraževanju morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.
Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v končni ponudbi.

2.4 VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE
Ponudnik mora predložiti natančen plan periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za obdobje 15 let.
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OPOMBA NAROČNIKA:
Vse zahtevane dokumente (priloge) iz dokumenta 1.6 Tehnične dokumentacije, naročnik zahteva kot priloge k ponudbi.
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Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota
Cankarjeva ulica 75
9000 M.Sobota
P O N U D B A - PREDRAČUN
št.:
GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS
(TRV-D)
Naročnik: PGD MURSKA SOBOTA

Predmet naročila:

Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota
Ponudnik:

Nastopa:

samostojno

v skupni ponudbi

s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

1. Ponudbena cena
Gasilsko tehnično reševalno vozilo z dvigalom po tipizaciji GZS (TRV-D)
Cena brez DDV

DDV

Cena z DDV

DEL B
DEL C
Skupaj B+C

2. V ceno so zajeti vsi stroški dobave, dostava, šolanje, cena je fiksna.
3. Rok dobave (najkasneje do 15.11.2021) ________________.
4. Garancija (najmanj 24 mesecev) ________________.
5. Ponudba velja za celotno naročilo do 31.5.2021.
6. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.
7. Da bomo predložili v kolikor bomo izbrani, finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10 % ter finančno
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%.
Priloga temu obrazcu je podroben predračun ter zahtevana tehnična dokumentacija, ki se predloži pod
ostalo dokumentacijo.
Datum in ________________
kraj:
gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

JN1/2021-PGD M.Sobota

ESPD obrazec
Gospodarski subjekti predložijo izpolnjen in podpisan ESPD obrazec
V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora za neposredno plačilo podizvajalcu priložiti zahtevo. V kolikor te
zahteve ni priložene se smatra, da podizvajalec ne zahteva direktnih plačil.
Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)
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SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za neposredna plačila)
Naziv podizvajalca:
Sedež (naslov) podizvajalca:

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik PGD Murska Sobota, Cankarjeva
ulica 75, 9000 Murska Sobota za javno naročilo, katerega predmet je GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO
Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D), namesto ponudnika
/vpiše se naziv ponudnika/ poravnaval
naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:
Datum:

Podpisnik:
________________________
Podpis odgovorne osebe podizvajalca
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REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Gospodarski
subjekt
(imetnik reference):
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični. Na podlagi
poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega
posla.

Naziv posla (gradnje):
Naročnik:
Kontaktna oseba:
El.naslov kontaktne
osebe:
Datum zapisnika o
predaji vozila:
Vrednost:
(brez DDV)

EUR
pogodbena vrednost referenčnega posla

Tip vozila tehnično reševalno
vozilo z dvigalom

DA

NE

Vozilo je skupne dovoljene
mase 18 ton, konfiguracije 4x4

DA

NE

DA

NE

Na vozilu je nameščeno
dvigalo z dvižnim momentom
145 kNm

DA

NE

Pogodbena vrednost vozila je
najmanj 250.000,00 EUR brez
DDV

DA

NE

V vozilu je vgrajen vlečni vitel z
vlečno silo 50kN na prednjem
previsu in 100kN na zadnje
previsu vozila

USTEZNO OBKROŽI!

gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik:

PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota

Javno naročilo:
Št. objave:
Datum objave:

Spodaj podpisani/a pooblaščam/o naročnika, da za potrebe zgoraj navedenega javnega naročila
pridobi podatke iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje za navedene pravne osebe
(gospodarski subjekt) oziroma fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem:

PRAVNA OSEBA (gospodarski subjekt)
Naziv
Naslov
ID za DDV
Matična številka
Podpis zakonitega zastopnika:
Žig:

FIZIČNA OSEBA*
Ime in priimek:
EMŠO:
Državljanstvo:
Podpis:

*v kolikor je več fizičnih oseb se dodajo tabele

1/2020 PGD M.Sobota

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1/2020 PGD M. Sobota
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA
Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje dobre izvedbo pogodbenih obveznosti
Naročniku, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti
GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)

izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za finančno
zavarovanje za dobro izvedbo del v višini ___________ EUR. (10% POGODBENE VREDNOSTI)
Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
…………………………………………
(ime in priimek)

……..……………………………………………….
(lastnoročni podpis)

V primeru, da:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
pooblaščamo PGD Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, 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
poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
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. (10% POGODBENE VREDNOSTI)

Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica
Ta izjava velja 10 dni dlje od roka prevzema, to je do ____________________.

(kraj, datum)

1/2020 PGD M. Sobota

žig

(podpis odgovorne osebe)
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

1/2020 PGD M. Sobota
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA
Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
(5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni daljšo od poteka garancijskega roka)
Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku
Naročniku, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku za predmet naročila
GASILSKO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO Z DVIGALOM PO TIPIZACIJI GZS (TRV-D)
izročamo bianco menico za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku ter to menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene
osebe:
__________________________

………………………………………………………

(ime in priimek)

(lastnoročni podpis)

Naročnika, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco
menico v znesku
………………… EUR
in jo unovči v primeru, če kot izvajalec del v garancijskem roku ne odpravimo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma ne
izpolnimo svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………………………………… oziroma katerokoli drugo poslovno
banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno
menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ___________ EUR.
Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.
Ta menična izjava velja še ….. dni po poteku garancijskega roka, to je do ………………... (60 dni dlje od zaključka
garancijskega roka)
Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica

žig

1/2020 PGD M. Sobota

(podpis odgovorne osebe)
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa
predsednik društva Dejvid Rakar.
matična številka: 5139554000
identifikacijska številka za DDV: SI29633125
(v nadaljevanju: kupec)
in
[POLNI NAZIV PRODAJALCA, polni naslov]
ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]
matična številka: [številka]
identifikacijska številka za DDV: SI[številka]
bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]
(v nadaljevanju: prodajalec)
sta dogovorila in sklenila naslednjo

KUPOPRODAJNO POGODBO, št. [številka]

1.

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila po oprtem postopku v skladu s 40.
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne 26.1.2021,
pod številko objave JN000393/2021-B01/2021, za »Gasilsko tehnično reševalno vozilo .
Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu dobavil vozilo po ponudbi, številka [številka ponudbe].
Sestavni del kupoprodajne pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija vozila (Priloga št. 1)
in splošni pogoji kupca.

2.

člen

Pogodbena vrednost naročila znaša po ponudbi, številka ________ z dne ___________.2021, [pogodbena vrednost brez
DDV] EUR brez DDV.
Cena vključuje:
• DEL B: vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo,
• DEL C: ostala nadgradnja gasilskega vozila skladno s tehničnimi specifikacijam itd.
Cena iz ponudbe je fiksna.

3.

člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil vozilo najkasneje do _______ (se dopolni skladno s ponujenim).

1/2020 PGD M. Sobota
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

4.

člen

Prodajalec zagotavlja dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) dostavljeno na lokacijo kupca.

5.

člen

Prodajalec bo kupcu predal tehnična navodila, garancijo in druge dokumente o vozilu, ki so potrebni za normalno
vzdrževanje.

6.

člen

Kakovostni prevzem se izvede pri proizvajalcu, v trajanju dveh dni, vse stroške prevzame prodajalec. Pri prevzemu se bodo
izvedli vsi zahtevani preizkusi in pregledi vozila in njegovega delovanja. Vsi preizkusi in testiranja bodo ustrezno
dokumentirani.
O prevzemu vozila sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno
ugotovijo predvsem:
❑ ali vozilo ustreza določilom razpisne dokumentacije, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke;
❑ datume začetka in končanja dobave in datum prevzema;
❑ kakovost vozila z opremo in pripombe kupca v zvezi s kakovostjo dobavljenega;
❑ morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
ugotovitev
o
sprejemu atestov, standardov in garancijskih listov.
Za vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z
določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo.
Priloga primopredajnega zapisnika je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
Kadar se prodajalec po svoji krivdi pri dobavi ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov dobave vozila, ki je predmet te
pogodbe, sme kupec za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov pogodbene vrednosti.
Skupna višina pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % pogodbene vrednosti gasilskega vozila.
člen
Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pred podpisom pogodbe predložiti finančno
zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži:

7.

Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 odstotkov (10%) ponudbene vrednosti z 10 dni daljšo
veljavnostjo od roka prevzema.
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

-

če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe

-

če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-

če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-

če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

ali
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-

če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral
izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.
Prodajalec bo ob podpisu primopredajnega zapisnika kupcu izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku (bianco menica s pooblastilom za izpolnitev) v višini 5 % od pogodbene cene z DDV z rokom veljavnosti še 60 dni od
poteka garancijskega roka, ki jo bo kupec unovčil, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način,
kot je opredeljeno v tej pogodbi.

8.

člen

Jamstva in garancijske obveznosti dobavitelja
Prodajalec kupcu jamči:
- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru
razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti,
ki so vezane na blago.
Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja 60 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega
blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko
razdre v celoti, če dobavitelj v normalnih pogojih z dobavo zamuja za več kot 20 dni.

9.

člen

Kupec bo v primeru zamude pri dobavi, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, unovčil finančno zavarovanje za
dobro izvedbo posla. Kupec bo v tem primeru tudi razdrl pogodbo, vendar v tem primeru ne bo zahteval plačila pogodbene
kazni v skladu s 6. členom te pogodbe.

10. člen
Pogodbeni strani soglašata, da bo naročnik dobavitelju skupno pogodbeno vrednost plačal po delih od katerih vsak del
predstavlja predpisan delež skupne pogodbene vrednosti .
Dobavitelj izstavi delni račun po opravljenem posameznem delu (del B in C) na predmetu te pogodbe, skladno z zahtevami
naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu.

Naročnik se zavezuje plačati račun v roku 30 dni od datuma pravilno izdanega posameznega računa, ki ga bo dobavitelj
izstavil:
v vrednosti _____% skupne pogodbene vrednosti delov B in C v roku 30 dni po dobavi in uspešnem prevzemu dela
B in C, ki ga dobavitelj izstavi po dokončnem in uspešnem prevzemu vozila s strani naročnika.

-

v vrednosti _________% skupne pogodbene vrednosti delov B in C, v roku 90 dni po uspešno opravljenem
končnem prevzemu vozila s strani naročnika

-

V primeru zamude s plačilom je kupec dolžan prodajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti.
Prodajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.
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10. člen
Prodajalec se zaveže, da bo za popravila dobavljenega gasilskega vozila v času garancijskega vzdrževanja nemoteno
zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji kupca. Servis bo prodajalec zagotavljal še petnajst (15) let po preteku
garancijskega roka. Odzivni čas v primeru okvare je največ tri (3) dni od prejema pisne zahteve kupca.

11. člen
Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredile vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnale kot dobri
gospodarji.
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki.

12. člen
Skrbnik pogodbe s strani kupca je Dejvid RAKAR.
Za nadzor nad izvajanjem pogodbe s strani prodajalca skrbi [ime in priimek].

13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na
sedežu kupca.

14. 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.

15. člen
Socialna klavzula
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
njegovega podizvajalca.
16. Člen
Razvezni pogoj
Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
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če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske
ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod
pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec
nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je
pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

17. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu finančno zavarovanja za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

M.Sobota ___________
KUPEC:
Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota

[Kraj], [datum]
PRODAJALEC:

Dejvid RAKAR
Predsednik društva

[žig in podpis]

[žig in podpis]

Priloge:
1.

Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku,

2.
3.

Tehnična specifikacija in ponudbena dokumentacija,
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

4.

Lastna izjava prodajalca o:
o njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb
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gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
z njim povezane družbe.

o
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