
 
 
 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRANSKO 
Vransko 31, 3305 Vransko 

 
 
 
 
 

R A Z P I S N A   D O K U M E N T A C I J A 
 
 
 
 
 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

»DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25 (1+5) - 
PODVOZJE IN NADGRADNJA (BREZ OPREME)«  

 
 
 

Vrsta postopka: 
ODPRTI POSTOPEK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 4301-01/2014-03 
Datum: 2. 4. 2014 (popravek RD: 24. 4. 2014) 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
 
 
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 
3. OBRAZCI 
 
 
4. TEHNIČNI PODATKI IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 
Pooblaščeni naročnik, Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, izvaja na podlagi 
pooblastila zavezanca za izvedbo naročila Prostovoljnega gasilskega društva Vransko, 
Vransko 31, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) postopek oddaje javnega naročila vse 
do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. 
 
Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – 
UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo 
za izvedbo javnega naročila blaga 
 
 

»Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) -  
podvozje in nadgradnja (brez opreme)«  

 
 

skladno s to razpisno dokumentacijo in po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. 
 
Obvestilo o naročilu je bilo dne 4. 4. 2014 objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko 
objave JN4016/2014.  
 
Oddaja javnega naročila pa poteka po odprtem postopku, skladno s 25. členom ZJN-2. 
 
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko, najkasneje do 14. 5. 2014 do 15. ure. 
 
Vse ponudbe, ki bodo do naročnika prispele po poteku roka za oddajo, bo naročnik izločil iz 
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom. 
 
Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko. 
 
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno 
pooblastilo za zastopanje, podpisano od zakonitega zastopnika ponudnika. 
   
Rok dobave gasilskega vozila je najkasneje 20. 6. 2015. 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili 
ponudnikom.  
 
    
   Naročnik: 
   PGD VRANSKO 
   Miha Pečovnik, predsednik 
 
 
 
Datum: 2. 4. 2014 (popravek RD: 24. 4. 2014) 
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

 
 

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in 
nadgradnja (brez opreme)«. Podrobnejši opis je podan v poglavju 4. Tehnični podatki in 
zahteve naročnika.  
 
Ponujeno blago mora ustrezati vsem tehničnim pogojem in zahtevam, ki so podane v razpisni 
dokumentaciji. V primeru neizpolnjevanja ene izmed tehničnih karakteristik bo naročnik 
ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Enako bo naročnik ravnal v primeru, če se 
podatki iz priložene tehnične dokumentacije (prospekti, katalogi) ne bodo ujemali s podatki o 
tehničnih zahtevah naročnika.  
 
Ponujeno gasilsko vozilo mora biti tovarniško novo. 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za 
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja 
ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo o dobavi po pravnomočnosti odločitve o 
oddaji javnega naročila. 
 
 

2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo na spletni strani Občine Vransko – 
http://www.vransko.si/javni-razpisi/. 
 

3. PRAVNA PODLAGA 
 
 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, 19/14, v nadaljevanju ZJN-

2)  
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 

60/11-ZTP-D, 63/13); 
 Obligacijski zakonik OZ (Ur.l. RS, št. 97/07-UPB1, 30/10 Odl.US: U-I-207/08-10, 

Up-2168/08-12); 
 ostala veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega naročila. 

 
4. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

 
Predmetno javno naročilo se v skladu s 25. členom ZJN-2 odda po odprtem postopku. 
Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s 
katerim bo sklenil pogodbo.  
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5. PREDLOŽITEV PONUDBE 
 

Rok za oddajo ponudb je 14. 5. 2014 do 15. ure. 
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov: 

 
Občina Vransko 
Vransko 59  
3305 Vransko 

 
Na ovojnici mora biti naveden naročnik ter vidna oznaka ''NE ODPIRAJ – PONUDBA" in 
navedba predmeta naročila "Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in 
nadgradnja (brez opreme)". 

 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.  
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem 
naročilu, in bodo pravilno označene. 
 
 

6. ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 2014 ob 16. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 
59.  
 
Odpiranje ponudb bo vodila komisija, imenovana s sklepom naročnika.  
 
Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo 
pošiljateljem. 
 
Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki imajo pisno pooblastilo za 
sodelovanje pri odpiranju ponudb in ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem.  
 
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv 
ali šifra ponudnika, ponudbena cena z morebitnimi popusti). V zapisnik se zapiše tudi 
ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka 
odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov in predstavniki 
naročnika. 
 
Kopija zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom 
ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju pa 
pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju. 
 
Ponudb naročnik ponudnikom ne bo vračal. 
 
 

7. SESTAVNI DELI PONUDBE 
  

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti vso zahtevano in izpolnjeno dokumentacijo, 
razvrščeno po naslednjem vrstnem redu:   
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 Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1) / v primeru skupne ponudbe (OBR-1a), 
 Pravni akt o skupnem nastopanju oz. skupni izvedbi naročila (v primeru skupne 

ponudbe) 
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2), 
 Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3),   
 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4), 
 Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-5), 
 Obrazec S.BON-1/P (oz. S.BON-1) in obrazec BON-2 oz. ustrezna potrdila bank  
 Izjavo o referencah (OBR-6), 
 Potrdilo reference (OBR-6a), 
 Pooblastilo (OBR-7) (če ponudnik nastopa s podizvajalci), 
 Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-7a) (če ponudnik NE nastopa s 

podizvajalci), 
 Seznam podizvajalcev (OBR-8) (če ponudnik nastopa s podizvajalci), 
 Podatki o podizvajalcu (OBR-9) (če ponudnik nastopa s podizvajalci), 
 Bianco menica s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-10)  
 Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

in finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 
(OBR-11), 

 Izjavo o garancijskih rokih (OBR-12), 
 Parafiran in izpolnjen vzorec pogodbe (OBR-13), 
 zahtevane prospekte, kataloge, certifikate in druge listine, iz katerih so razvidne vse 

tehnične karakteristike ponujenega gasilskega vozila (glej poglavje 4. Tehnični 
podatki in zahteve naročnika). 

 
 
 

8. IZDELAVA PONUDBE 
 
Za veljavnost in popolnost ponudbe mora ponudnik do predpisanega roka za oddajo predložiti 
pravilno označeno in zapečateno ponudbo z zahtevano dokumentacijo. 
 
Vse strani v ponudbi naj bodo parafirane in žigosane. 
 
Ponudnik mora v priloženih obrazcih za pripravo ponudbe čitljivo izpolniti vsa prazna mesta. 
Ponudbena dokumentacija mora biti na mestih, kjer je to označeno, podpisana s strani 
pooblaščene osebe in žigosana z žigom ponudnika.  
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
 
Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu/ponudbi ceno v EUR in sicer na dve 
decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) 
EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna/ponudbe.  
 
Vsi dokumenti in listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo – razvrščeni po zgoraj 
zahtevanem vrstnem redu – morajo biti povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče 
odvzemati oziroma dodajati. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh vsebinskih in formalnih 
zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik izločil. 
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9. PREGLED IN PRESOJA PONUDB 

 
 
V primeru, da je ponudba formalno nepopolna bo naročnik ravnal v skladu z določili 78. 
člena ZJN-2. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne 
računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.  
 
Ponudba se izloči, če se izkaže, da vsebuje neresnične izjave ali dokazila. 
  
 

10. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB 
 
V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, lahko ponudnik tako 
ponudbo dopolni v skladu z 78. členom ZJN-2.  
 
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih 
naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči kot nepopolna. Pri tem ni dovoljeno 
spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij 
predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 
na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe. 
 
 

11. UMIK ALI SPREMEMBA PONUDBE 
 

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo kadar koli pred potekom roka za 
predložitev ponudb na podlagi pisnega obvestila, ki ga mora naročnik prejeti pred potekom 
roka za predložitev ponudb. Če bo ponudnik tako ravnal po poteku roka za oddajo ponudb, bo 
naročnik unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
V primeru umika bo naročnik ponudbo neodprto vrnil ponudniku. 
 
Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti označeno tako kot 
ponudba, namesto besede "PONUDBA" pa mora biti na ovojnici napisano "SPREMEMBA" 
ali "UMIK. 
 
 

12. VELJAVNOST PONUDBE 
 
Ponudba mora veljati najmanj do 31. 7. 2014. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, 
se ponudba izloči. 
 
 

13. MERILA ZA IZBOR 
 
Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z uporabo 
naslednjih meril: 

- ponudbena cena  
- podaljšana garancijska doba za podvozje (daljša od zahtevanih 24 mesecev)  
- podaljšana garancijska doba za nadgradnjo (daljša od zahtevanih 24 mesecev) 
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Delež vrednosti posameznega merila v skupnem številu točk znaša: 
 merilo PONUDBENA CENA predstavlja 80 točk 
 merilo PODALJŠANA GARANCIJSKA DOBA ZA PODVOZJE predstavlja 5 točk  
 merilo PODALJŠANA GARANCIJSKA DOBA ZA NADGRADNJO predstavlja 15 

točk 
 
Kot ekonomsko najugodnejša ponudba bo izbrana ponudba z največjih številom zbranih točk. 
  
V primeru, da dva ali več ponudnikov prejme enako število točk, bo naročnik naročilo oddal 
ponudniku, ki je ponudil nižjo ceno. 
 
 
a) MERILO PONUDBENE CENE  
 
Cenovno najugodnejša ponudba prejme 80 točk, ostale ponudbe pa prejmejo manjše število 
točk. 
 
Ponudbena cena (PC) je skupna vrednost ponudbe, ki je seštevek vseh postavk ponudbenega 
predračuna. 
 
Točke po merilu ponudbena cena (TPC) se izračunajo tako, da se najnižja ponudbena cena 
deli s ponudbeno ceno iz ponudbenega predračuna i-tega ponudnika in zmnoži z 80 po 
formuli: 
 
TPCi = PCmin / PCi x 80 
 
kjer je: 
 
TPCi - število točk i-tega ponudnika po merilu ponudbena cena (PC) 
PCmin - najnižja ponudbena cena  
PCi - ponudbena cena i-tega kandidata 
 
Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 80 (osemdeset) točk, ostale pa 
ustrezno manjše število točk. 
 
b) MERILO PODALJŠANA GARANCIJSKA DOBA ZA PODVOZJE 
 
Ponudba, ki zagotavlja najdaljšo podaljšano garancijsko dobo za podvozje prejme 5 točk, 
ostale ponudbe pa prejmejo manjše število točk. Ponudba, ki zagotavlja zgolj zahtevano 
garancijsko dobo 24 mesecev (2 let) prejme 0 točk. 
 
Podaljšana garancijska doba za podvozje (PGP) je garancijska doba za podvozje, ki je daljša 
od zahtevanih 24 mesecev (2 let).  
 
Točke po merilu podaljšana garancijska doba za podvozje (TPGP) se izračunajo tako, da se 
ponujena podaljšana garancijska doba i-tega ponudnika (izražena v mesecih) deli s ponujeno 
najdaljšo podaljšano garancijsko dobo (izražena v mesecih) in zmnoži s 5 po formuli: 
 
TPGPi = PGPi / PGPmax x 5 
 
kjer je: 



 

9 
 

 
TPGPi - število točk i-tega ponudnika po merilu podaljšana garancija za podvozje (PGP) 
PGPi – ponujena podaljšana garancijska doba  i-tega kandidata 
PGPmax – najdaljša ponujena podaljšana garancijska doba  
 
c) MERILO PODALJŠANA GARANCIJSKA DOBA ZA NADGRADNJO 
 
Ponudba, ki zagotavlja najdaljšo podaljšano garancijsko dobo za nadgradnjo prejme 15 točk, 
ostale ponudbe pa prejmejo manjše število točk. Ponudba, ki zagotavlja zgolj zahtevano 
garancijsko dobo 24 mesecev (2 let) prejme 0 točk. 
 
Podaljšana garancijska doba za nadgradnjo (PGN) je garancijska doba za nadgradnjo, ki je 
daljša od zahtevanih 24 mesecev (2 let).  
 
Točke po merilu podaljšana garancijska doba za nadgradnjo (TPGN) se izračunajo tako, da se 
ponujena podaljšana garancijska doba i-tega ponudnika (izražena v mesecih) deli s ponujeno 
najdaljšo podaljšano garancijsko dobo (izražena v mesecih) in zmnoži s 15 po formuli: 
 
TPGNi = PGNi / PGNmax x 15 
 
kjer je: 
 
TPGNi - število točk i-tega ponudnika po merilu podaljšana garancija za nadgradnjo (PGN) 
PGNi – ponujena podaljšana garancijska doba  i-tega kandidata 
PGNmax – najdaljša ponujena podaljšana garancijska doba  
 

14. CENA 
 
Cena gasilskega vozila mora biti izražena v EUR.  
 
Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate. Naknadno naročnik 
ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
 
Ponudbena cena je fiksna in ponudnik ni upravičen do morebitnih naknadnih podražitev. 
 
 

15. PLAČILNI POGOJI 
 
Rok za plačilo dobavljenega blaga je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno 
izstavljenega računa.  
 
 

16. ROK DOBAVE BLAGA 
 
Izvajalec mora gasilsko vozilo z nadgradnjo dobaviti najkasneje do 20. 6. 2015. 
 
 

17. VARIANTNE PONUDBE  
 
Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje zahtevanih tehničnih karakteristik 
gasilskega vozila bo naročnik smatral za variantno ponudbo, zato bo taka ponudba izločena. 
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18. JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV 
 
Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne tajne podatke ali 
poslovno skrivnost. Ne glede na prejšnji stavek so javni podatki količina iz specifikacije, 
cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru 
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev 
ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Ponudnik lahko v svoji ponudbi označi kot poslovno skrivnost le tiste podatke, ki pomenijo 
poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
42/06 s spremembami), v tem primeru pa mora k ponudbi  priložiti ustrezen sklep o določitvi 
poslovne skrivnosti. Če ponudnik k ponudbi ne bo predložil ustreznega sklepa o določitvi 
poslovne skrivnosti, ga bo moral predložiti najkasneje dan pred morebitnim vpogledom v 
njegovo ponudbo. 
 
Ponudnik jasno in vidno označi obrazce in izjave, za katere meni, da predstavljajo poslovno 
skrivnost, s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če na posamezni strani 
pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno, in sicer 
mora biti podatek podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa prisotni oznaka 
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. 
 
Ponudnik bo lahko označbo poslovne skrivnosti iz prejšnjega odstavka preklical. Ponudnik bo 
to storil tako, da njegov zakoniti (pooblaščeni) zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, 
vpiše datum in se podpiše.  
 
Imena ponudnikov in predložene ponudbe bodo do odpiranja ponudb varovane kot poslovna 
skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila 
javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Pred tem datumom 
določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo. 
 
Naročnik bo, skladno s 7. odstavkom 22. člena ZJN-2, v primeru vložene zahteve za vpogled 
v ponudbo, obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v 
svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov. 
 

 
19. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN 

PODIZVAJALCEV 
 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev mora ponudnik priložiti dokazila. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so 
del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani 
odgovorne osebe ponudnika in žigosane.  
 
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila bodisi individualno bodisi kot ponudnik 
v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati sočasno kot ponudnik pri eni 
oddani ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi oddani ponudbi. Če ponudnik sodeluje v 
več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik  izloči vse ponudbe, v katere je ta 
ponudnik vključen.  
 
Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati. 
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Razpisna dokumentacija posebej določa, katere pogoje morajo izpolnjevati soponudniki pri 
skupni ponudbi in katere podizvajalci. 
 
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) dokazuje izpolnjevanje pogojev z izjavo o 
sposobnosti. 
 
Naročnik bo pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo 
v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih 
pooblastil. V ostalih primerih mora ponudnik predložiti zahtevana dokazila za priznanje 
sposobnosti iz te razpisne dokumentacije, sicer bo  naročnik tako ponudbo izločil. 
 
Kot to določa 13. odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v 
postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema 
poziva, naročniku posredovati podatke o:  

 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.  

 
 

19.a. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 
 
Ponudnik  (tudi soponudnik) mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva 
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 

2. Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena 
ZJNPOV. 

3. Na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več 
(3. odstavek 42. člena ZJN-2). 

4. Pogoje iz 4. odstavka 42. člena ZJN-2 skladno z OBR-2 te razpisne dokumentacije. 
 
Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ta izpolnjevati naslednji pogoj: 

1. Na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več 
(3. odstavek 42. člena ZJN-2). 

 
 

19.b. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI  
 
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik), ki nastopa v ponudbi, ima veljavno registracijo za 
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o 
vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

 
Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik), ki nastopa v ponudbi, ima veljavno dovoljenje 
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za 
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opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali 
morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 
opravljali dejavnosti. 

 
Če ponudnik/podizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za 
sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik/podizvajalec svoj sedež. Če 
država, v kateri ima ponudnik/podizvajalec svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega 
stavka, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo ponudnika/podizvajalca. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v 
državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.  
 
 

19.c. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST  
 
 

 Ponudnik (soponudnik), ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih 
mesecih pred rokom za oddajo ponudb.  

 
 Ponudnik (vodilni partner) ima na dan izdaje obrazca S.BON bonitetno oceno od SB1 

do SB6. V primeru skupnega nastopanja je dovolj, da pogoj izpolni le vodilni partner 
v skupni ponudbi. 

 
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo obrazec S.BON-1/P in obrazec 
BON-2 oz. potrdila od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. Dokazila oz. 
potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 
 
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo 
obrazec S.BON-1 in BON-2 oz. potrdila od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske 
račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 
 
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o 
ekonomsko-poslovni uspešnosti, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev te razpisne 
dokumentacije. Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti 
starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb. 
 

 
19.č. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 
 
 

Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-6 – izjava o 
referencah. V izjavi ponudnik navede seznam dobavljenih gasilskih vozil različnim 
naročnikom, podobnih kot je predmet tega javnega naročila, ki jih je dobavil v zadnjih treh 
letih in katerih vrednost dosega vrednost najmanj 140.000 EUR brez DDV. Naročnik bo kot 
podobno vozilo štel  gasilsko vozilo s  skupno dovoljeno maso najmanj 9000 kg, podaljšano 
kabino (tovarniško izdelana ali v okviru nadgradnje) in izdelano gasilsko nadgradnjo na 
takšnem vozilu. Naročnik zahteva predložitev vsaj treh pravilnih referenc. Reference 
ponudnik dokazuje z OBR-6a (potrdilom reference, ki ga izda ponudnikov pogodbeni 
partner). 
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20. SKUPNA PONUDBA 
 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo 
lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju oz. 
skupni izvedbi naročila, iz katerega bodo razvidni vodilni partner in ostali partnerji. Pravni 
akt mora biti podpisan s strani partnerjev.  
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj še naslednje določbe:  
 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in podpis pogodbe, 
 obseg del v % in področje dela, ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njegove 

odgovornosti, 
 izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in 

z njo soglašajo, 
 navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno, 
 način plačila, 
 rok trajanja tega akta ter določila v primeru izstopa posameznega partnerja 

 
V primeru skupne ponudbe mora vodilni partner izpolniti in podpisati OBR-1a. 
  
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje, ki se nanašajo na osnovno 
sposobnost in na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter na prvo točko ekonomske 
in finančne sposobnosti (da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih 
mesecih pred objavo javnega naročila).  
 
Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev se, če ni pri posameznem pogoju drugače 
določeno, ugotavlja kumulativno za vse ponudnike (partnerje pri skupni izvedbi naročila) 
skupaj. 
 

21. PONUDBA S PODIZVAJALCI 
 
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo 
še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki je s pogodbo sklenjeno z izbranim ponudnikom prevzel izvedbo posla v določenem 
delu ter je bil kot podizvajalec naveden v ponudbi. V razmerju do naročnika ponudnik kot 
glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število 
podizvajalcev. 
 
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede 
na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
 
Za potrebe neposrednih plačil se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na 
razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe. V tem primeru:  

 se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 
oseba in za osebo povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 
naročila; 

 mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo s katero 
uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.  
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Izbrani ponudnik, ki bo javno naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob 
sklenitvi pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora 
naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s 
ponudnikom), najkasneje v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti 
navedeno, da je  podizvajalec seznanjen z vsebino celotne razpisne dokumentacije in da z njo 
soglaša ter da podizvajalec daje soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:  

– ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije neposredno plačuje podizvajalcem,  

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.  
V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:  

– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,  
– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun),  
– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.  

 
Poleg navedenega zakon nalaga ponudniku, da svojemu računu oziroma situaciji obvezno 
priloži račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
Vsak podizvajalec mora podati izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v razpisni 
dokumentaciji.   
 
Izbrani ponudnik bo imel možnost zamenjave podizvajalcev po sklenitvi pogodbe o izvedbi 
javnega naročila. V tem primeru bo moral v petih dneh po sklenitvi nove pogodbe z novim 
podizvajalcem naročniku predložiti: 
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
 pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav 

neposredno novemu podizvajalcu in 
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 
Naročnik opozarja ponudnike, da so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna. 
 
Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje, ki se nanašajo na osnovno sposobnost (v delu, ki se 
nanaša nanj) in na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. 
 
 

22. SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
 
Ponudnik se lahko v ponudbi glede izpolnjevanja ekonomske in finančne sposobnosti ter 
tehnične in kadrovske sposobnosti sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne 
glede na pravno povezavo z njimi. V takem primeru mora v ponudbi predložiti dokazilo, da 
bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo se 
šteje pisni dogovor sklenjen med njim in subjektom na katerega kapacitete se sklicuje. Pisni 
dogovor mora obsegati najmanj izjavo o dajanju kapacitet na razpolago in časovno trajanje ter 
obseg kapacitet, ki se jih daje na razpolago. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega 
dokazila ali dokazil ne  predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči. 
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23. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

Ponudnik mora naročniku predložiti: 
 

 Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« 
in plačljivo na prvi poziv) v višini 5.000,00 EUR.  

 
Menični blanket ne sme biti preluknjan ali drugače poškodovan, sicer bo naročnik tako 
ponudbo izločil. 

   
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, 
- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z 
določbami navodil ponudnikom. 
 
Naročnik bo unovčil menico tudi v primeru, da bi se v postopku javnega naročila izkazalo, da 
je ponudnik podal neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do 
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 
 
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v originalu in veljati do 31. 7. 2014. Če 
zaradi objektivnih okoliščin do 12. 6. 2014 ne pride do podpisa pogodbe in izbrani ponudnik 
ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik 
od izbranega ponudnika zahteva podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe. 
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki. 
 

 Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku izročil finančno zavarovanje 
(bančno ali kavcijsko) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 12.000 
EUR ter ga predložil najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe, če bo izbran kot 
izvajalec (OBR-11). 

 
 Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku ob prevzemu vozila izročil finančno 

zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski 
dobi 24 mesecev ali več v višini 5 % končne pogodbene vrednosti brez DDV (OBR-
11). 

 
Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 
12.000 EUR je pogoj za veljavnost pogodbe z izbranim ponudnikom. 

 
Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 
24 mesecev ali več v višini 5 % končne pogodbene vrednosti brez DDV je pogoj za uspešen 
in dokončen prevzem. 

 
 

24. ODLOČITEV O IZBIRI IN SKLENITEV POGODBE 
 
Naročnik bo po ocenjevanju ponudb, pred odločitvijo o oddaji javnega naročila za 
najugodnejšega ponudnika, v uradnih evidencah preveril obstoj in vsebino podatkov ter 
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drugih navedb iz ponudbe in s tem izpolnjevanje pogojev, tako kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji.  
 
Če bo naročnik ugotovil, da najugodnejši ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev, bo 
njegovo ponudbo izločil in preveril izpolnjevanje pogojev za naslednjega najugodnejšega 
ponudnika. 
 
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnična in/ali 
zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje naročila in o tem 
obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami. 
 
O svoji odločitvi bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne 
ponudbe. 
 
Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku, ki ga bo določil naročnik, pogodbo podpisati in 
jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne bo odzval na podpis pogodbe, bo naročnik 
štel, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za 
resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 
 
 

25. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD 
IZVEDBE NAROČILA 

 
Naročnik si pridržuje pravico do izločitve ponudb, ustavitev postopka. V skladu z 2., 3., 4., in 
5. odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico ustaviti postopek pred potekom roka za 
odpiranje ponudb, ali zavrniti vse ponudbe po odpiranju ali po sprejemu odločitve o oddaji 
naročila odstopiti od izvedbe javnega naročila. 
 
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse 
ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene 
ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, 
ki so predložili ponudbo in svoj nadzorni organ. 
 
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena 
ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega 
nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega 
naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V primeru, da bi naročnik 
odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od 
izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 
 
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne 
odgovarja za škodo, ki bi kateremu koli ponudniku nastala zaradi ustavitve postopka pred 
odpiranjem ponudb ali zaradi zavrnitve vseh ponudb po odpiranju ali zaradi odstopa od 
izvedbe javnega naročila. 
 
 

26. DODATNA POJASNILA 
 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno pisno preko 
Portala javnih naročil. 
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Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje 8 dni 
pred rokom za predložitev ponudb. 
 
 Naročnik si pridružuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno 
pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 7 dni pred rokom za predložitev 
ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil. V primeru večjih sprememb ali 
dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po 
potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. 
 
Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih 
bo sprejel ponudnik, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse 
ponudnike. 

  
 Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štele 

kot nepravilne in bodo izločene. 
 
 

27. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 
 

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način predpisan v ZJN-2. 
 
 
28. POGODBA 

 
V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je izbrani 
ponudnik dolžan na poziv naročnika, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali 
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, 
ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo 
ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, 
bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 
 
Pogodbo mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti obvestila o 
izbiri. Če se ponudnik ne odzove v tem roku se šteje, da je odstopil od ponudbe in podpisa 
pogodbe. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodbena obveznost je izpolnjena takrat, ko je uspešno opravljena primopredaja vozila. 
Primopredajo izvršijo pooblaščeni predstavnik izvajalca, naročnika in sofinancerja. 
Primopredaja je opravljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o primopredaji 
vozila. 
 
 

29. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana 
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev 
tega 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 
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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 ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov 
glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 
 

30. PRAVNO VARSTVO 
 
V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 
43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, v nadaljevanju: ZPVPJN,) lahko zahtevo za pravno varstvo v 
postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega 
naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega 
interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Šteje se, da je interes za dodelitev 
javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo 
ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo 
predmeta javnega naročanja. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena 
skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno 
ponudbo.  
 
Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali 
ZPVPJN ne določata drugače.  
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 
Ministrstvu za finance.  
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo se vloži v osmih 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 iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali 
prejema povabila k oddaji ponudb.  
 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih 
dni od prejema te odločitve.  
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, 
ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, predmet 
javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem in navedbo, ali gre v konkretnem postopku oddaje javnega naročila za 
sofinanciranje iz evropskih sredstev in katerega sklada. 
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Zahtevku za revizijo obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega 
odstavka 71. člena ZPVPJN. Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k 
oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo znaša taksa 3.500,00 evrov. Če se zahtevek za 
revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila znaša 
taksa 2 % (dva odstotka) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za 
javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo. Če se zahtevek za revizijo ne nanaša 
na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v 
postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa 2 
% (dva odstotka) od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost). Taksa se plača na 
TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki  Slovenije, v skladu z 
navodili na spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo. 
 
 
Vransko, 2. 4. 2014 
 
  
        Pooblaščeni naročnik:  
        Občina Vransko  
        Franc Sušnik, župan 
. 
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3. PONUDBENI OBRAZCI 
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OBR - 1 
  

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
 
 

PONUDBA št. __________ 
 
 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod 

številko objave JN_____________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 

 
 
Podatki o gospodarskem subjektu: 
 
Firma oz. ime: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Davčna številka: _____________________________________________________________ 

Matična številka: _____________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________ 

Številka telefona: _____________________________________________________________ 

Številka telefaksa: ____________________________________________________________ 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _______________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ________________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ____________________________________________ 
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Ponudbena cena: 
 

- podvozje EUR 

- nadgradnja EUR 

SKUPAJ PONUDBENA CENA  
(brez DDV) EUR 

- POPUST (……… %) EUR 

+ 22 % DDV EUR 

SKUPAJ PONUDBENA CENA  
(z DDV) EUR 

 
 
 
Ponudba velja do: ______________________ (najmanj do 31. 7. 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 1a* 

 
Vodilni partner v skupni ponudbi:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
 
 

PONUDBA št. __________ 
 
 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod 

številko objave JN_____________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 

 
 
Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi: 
 
Firma oz. ime: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Davčna številka: _____________________________________________________________ 

Matična številka: _____________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________ 

Številka telefona: _____________________________________________________________ 

Številka telefaksa: ____________________________________________________________ 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _______________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ________________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ____________________________________________ 
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Ponudbena cena: 
 

- podvozje EUR 

- nadgradnja EUR 

SKUPAJ PONUDBENA CENA  
(brez DDV) EUR 

- POPUST (……… %) EUR 

+ 22 % DDV EUR 

SKUPAJ PONUDBENA CENA  
(z DDV) EUR 

 
 
 
Ponudba velja do: ______________________ (najmanj do 31. 7. 2014). 
 
 
Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi: 
 
 

Polni naziv Področje dela 

Vodilni partner 
v skupni 
ponudbi 

  

Partner v skupni 
ponudbi 

  

Partner v skupni 
ponudbi 

  

Partner v skupni 
ponudbi 

  

 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis vodilnega partnerja v 
        skupni ponudbi: 
 

 
 
 

* Obrazec se izpolni v primeru skupne ponudbe. 
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OBR – 2 
 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 
1. Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih 

dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno 
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah 
(157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. 
člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na 
škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali 
ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen 
KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela 
(233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena 
pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. 
člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih 
instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 
(240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje 
daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba 
ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen 
KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba 
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in 
odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine 
(261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito 
posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena 
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. 
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3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 

predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 

 
4. Da: 

 nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih 
razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli 
podobnem položaju, 

 nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem, 

 nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne 
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, 

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

 
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
Pri 
_________________________________________________________________________ 
   (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) 
 
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi: 
 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 
 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, 
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 
drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 1., 3. in 4. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v 
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se 
morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom. 
 



 

27 
 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, 
lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 
izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem 
ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik 
svoj sedež. 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila, 

2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 
zadnjih treh letih, 

3. da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »»Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 3 
 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 
 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši 
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva 
naročnika, le temu posredovali podatke o:  
 
 naših 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 nami povezane družbe. 

 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 4 
 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Polni naziv podjetja: __________________________________________________________ 
 
Sedež in njegova občina: _______________________________________________________ 
 
Št. vpisa v sodni register: ______________________________________________________ 
 
Št. vložka: __________________________________________________________________ 
 
Matična številka podjetja: ______________________________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

 
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik _______________________________________ 
____________________________________, za namene javnega razpisa »Dobava gasilskega 
vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)« objavljenega na Portalu 
javnih naročil, dne _________________, pod številko objave JN__________________, 
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov 
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE 
ZA ZASTOPANJE: 
 
 
a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
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b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
 
 
c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
 
 
d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 5 
 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH IN NEBLOKIRANIH RAČUNIH 
 

 
Izjavljamo,  
 

 da se strinjamo s 30-dnevnim plačilnim rokom, 
  

 da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih 
transakcijskih računov. 
 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 6 
 

Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

IZJAVA O REFERENCAH  
 
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerjem v 
skupni ponudbi dobavili naslednja, predmetu tega javnega naročila, podobna gasilska vozila, 
katerih pogodbena vrednost je znašala najmanj 140.000 EUR brez DDV (naročnik bo kot 
podobno vozilo štel  gasilsko vozilo s  skupno dovoljeno maso najmanj 9000 kg, podaljšano 
kabino (tovarniško izdelana ali v okviru nadgradnje) in izdelano gasilsko nadgradnjo na 
takšnem vozilu). 

 
1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 
 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 
 
Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: 
___________ 
 
Skupna dovoljena masa gasilskega vozila: __________ kg 
 
Podaljšana kabina (ustrezno obkroži):    DA     NE 
 
Izdelana gasilska nadgradnja:    DA      NE 
 
 

2. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 
 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 
 
Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: 
___________ 
 
Skupna dovoljena masa gasilskega vozila: __________ kg 
 
Podaljšana kabina (ustrezno obkroži):    DA     NE 
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Izdelana gasilska nadgradnja:    DA      NE 
 

3. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 
 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 
 
Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: 
___________ 
 
Skupna dovoljena masa gasilskega vozila: __________ kg 
 
Podaljšana kabina (ustrezno obkroži):    DA     NE 
 
Izdelana gasilska nadgradnja:    DA      NE 

  
 
4. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 
 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 
 
Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: 
___________ 
 
Skupna dovoljena masa gasilskega vozila: __________ kg 
 
Podaljšana kabina (ustrezno obkroži):    DA     NE 
 
Izdelana gasilska nadgradnja:    DA      NE 
 

 
5. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 
 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 
 
Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: 
___________ 
 
Skupna dovoljena masa gasilskega vozila: __________ kg 
 
Podaljšana kabina (ustrezno obkroži):    DA     NE 
 
Izdelana gasilska nadgradnja:    DA      NE 

 
 
* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj 3 (tri) potrdila (OBR-6a)!! 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
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Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira. 
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OBR – 6a 

 
 

POTRDILO 
 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
 
(naziv)  _______________________________________________________________ 
 
(naslov)  _______________________________________________________________ 

 
 
kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec 
 
(naziv)  _______________________________________________________________ 
 
(naslov)  _______________________________________________________________ 

 
 
za nas izvedel naslednje dobave (predmet) _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
v vrednosti ______________________________________________ EUR brez DDV 
 
v obdobju od _______________ do _________________ .  
  (dan.mesec.leto)   (dan.mesec.leto) 
 
 
Skupna dovoljena masa gasilskega vozila: __________ kg 
 
Podaljšana kabina (ustrezno obkroži):    DA     NE 
 
Izdelana gasilska nadgradnja:    DA      NE 
 
 
V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so 
bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z 
dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo 
izvajalca za prijavo na javni razpis. 
 
 
 
Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila: 
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OBR – 7 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

POOBLASTILO 
 
 
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje prijavljenim 
podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-8) »Seznam podizvajalcev« 
in zanje priložili podatke (OBR-9). 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Hkrati izjavljamo, da priglašenega podizvajalca ne bomo zamenjali pred iztekom 
pogodbenih del. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da 
je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave 
ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 7a* 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

 
IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV  

 
 
Izjavljamo,  
 

 da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci.  
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Izjavo predložijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev. 
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OBR – 8* 

 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

SEZNAM PODIZVAJALCEV  
 
 
 
V zvezi z javnim naročilom za »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in 
nadgradnja (brez opreme)«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer:   
 
 
V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  
 
__________________________________________________________________________ .  

 (navesti del izvedbe) 
 
 
 
V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  
 
__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 
 
 
 
V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  
 
__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 
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V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  
 
__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 
 
 
 
V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  
 
__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 
 
 
Izjavljamo, da bomo z vsemi prijavljenimi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno 
naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja 
pogodbe za predmetno naročilo. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru 
večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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OBR – 9* 

 
Podizvajalec:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

 
Naziv podizvajalca:___________________________________________________________ 

Sedež: _____________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________________________ 

Davčna številka:______________________________________________________________ 

Matična številka: _____________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________ 

Številka telefona: _____________________________________________________________ 

Številka telefaksa: ____________________________________________________________ 

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca:  

___________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca: ___________________________________ 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika  

___________________________________________________________________________ 

 
izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane. 
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SOGLASJE PODIZVAJALCA: 

 
 
Podizvajalec ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________, 

(naziv in naslov podizvajalca) 
 
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno 
na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil 
izvajalec in bodo priloga računom, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 
prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis podizvajalca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru 
večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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OBR – 10 

 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 
 
Ponudnik: 
 

_________________________________________________________________________ 
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 
 

_________________________________________________________________________ 
 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Vransko, 
Vransko 31, 3305 Vransko, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za 
resnost ponudbe za javni razpis »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in 
nadgradnja (brez opreme)«, pod številko objave JN __________/2014, skladno z določili 
razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni 
v vseh neizpolnjenih delih v višini 5.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti 
tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. 
Menični znesek se nakaže naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Vransko, Vransko 31, 
3305 Vransko, na TRR št.* ……………………………………………….. . Ponudnik izjavlja, 
da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo 
»BREZ PROTESTA«. 
Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Vransko, Vransko 
31, 3305 Vransko, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo 
take menice. 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz 
naslednjih mojih računov: 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo 
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 
 
 
Datum:         Podpis in žig: 

 
 
 
 
 
*Naročnik bo sam vpisal številko svojega TRR. 
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OBR – 11  
 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI  FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO 
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI in 

ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI  
 
 
Izjavljamo, da bomo naročniku: 
 

 kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 15 dni po 
podpisu pogodbe izročili finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v vrednosti 12.000 EUR 
 
in 
 

 ob prevzemu gasilskega vozila kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti in napak v 
garancijski dobi _____________ mesecev* za podvozje in ____________ mesecev* za 
nadgradnjo izročili finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko), v višini 5 % končne 
pogodbene vrednosti brez DDV, 

 
ki bosta izdani brezpogojno ter plačljivi na prvi poziv. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
* Ponudnik vpiše ponujeno garancijsko dobo za podvozje in nadgradnjo (najmanj 24 
mesecev). 
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OBR – 12  
 
Ponudnik:  
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
 
Naročnik:  
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

IZJAVA O GARANCIJSKIH ROKIH 
 
 

Izjavljamo, da bomo zagotovili naslednje garancijske roke: 
 

a) za podvozje _________ mesecev (najmanj 24 mesecev),  
 

b) za nadgradnjo _________ mesecev (najmanj 24 mesecev), 
 
po uspešno opravljenem prevzemu gasilskega vozila. 
 
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.  
 
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava 
gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«, objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
 
 
Datum: _____________     Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-13  
(vzorec pogodbe) 

                                                                                                                            
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRANSKO, Vransko 31, 3305  Vransko,  
ki ga zastopa predsednik Miha Pečovnik 
Matična številka: 5233305000 
Davčna številka: SI 14712342 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
  
…………………………………………………………………………………........................... 
 
ki ga zastopa ………………………………….……………...................................................... 
Matična številka: .....................................  
Davčna številka:  .................................... 
Transakcijski račun: ............................................................................. 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
 
skleneta naslednjo 
 

POGODBO št. ……. 
O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25 (1+5) – PODVOZJE IN 

NADGRADNJA  
 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je naročnik na podlagi 13. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 
12/13-UPB5, 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) zavezanec za izvedbo postopka 
oddaje predmetnega javnega naročila, ker se nabava predmeta iz 2. člena te 
pogodbe financira z javnimi sredstvi,  

 je naročnik na podlagi 25. člena  ZJN-2 izvedel javni razpis za oddajo javnega 
naročila »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja 
(brez opreme)«,  

 je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ____________, 
pod številko objave _________/2014,  

 je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje 
tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z 
Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka _______________, z 
dne _______________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za 
izvedbo javnega naročila, 

 je Občinski svet Občine Vransko odobril financiranje predmeta iz 2. člena te 
pogodbe s sklepom št._________ z dne _________.  
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II. PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Izvajalec bo predmet pogodbe »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in 
nadgradnja« (v nadaljevanju: gasilsko vozilo), dobavil v skladu s to pogodbo in z vsebino 
razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ki je sestavni del te 
pogodbe. 
 
Predmet iz prejšnjega odstavka je opredeljen v 4. poglavju »Tehnični podatki in zahteve 
naročnika« razpisne dokumentacije in ponudbi izvajalca št. ___________ z dne _________, 
ki sta sestavni del te pogodbe. 
 

3. člen 
 

S to pogodbo se dobavitelj zaveže, da bo naročniku dobavil ter izročil v last in posest gasilsko 
vozilo iz 2. člena te pogodbe, naročnik pa mu bo za to plačal končno pogodbeno ceno iz 12. 
člena te pogodbe. 

 
 
III. IZVEDBA NAROČILA 

 
4. člen 

 
V primeru, da izvajalec za dobavo gasilskega vozila sodeluje s podizvajalci, mora izvajalec 
izročiti naročniku:  
 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun),  
 podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  
 podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,  
 soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava 

podizvajalčeve terjatve do izvajalca,  
 pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobave 

neposredno podizvajalcu.  
 

5. člen 
 
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne 
_______ dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca.  
 
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:  
 naziv: ___________________________________________  
 naslov: __________________________________________ 
 matična številka: __________________________________  
 ID za DDV: ______________________________________  
 transakcijski račun __________________________ odprt pri ____________________  
 ki ga zastopa: __________________________________________________________  
 vrednost del: __________________________________________________________  
  rok izvedbe: __________________________________________________________  
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6. člen 
 
Podizvajalec ____________________________ je v ponudbi izvajalca z dne __________ 
podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu neposredno poravnava 
njegove terjatve do izvajalca.  
 

7. člen 
 
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega 
koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen 
v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  
 

8. člen 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za dobavo gasilskega vozila in izpolnitev te pogodbe proti 
naročniku, ne glede na število podizvajalcev. 
 

9. člen 
 
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih 
predpisov izvrši vsa dela po tej pogodbi in naročniku dobavi novo gasilsko vozilo skladno z 
zahtevami naročnika in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake v garancijskem roku ter 
zagotovi redno servisiranje gasilskega vozila ves čas garancijskega roka. Izvajalec zagotovi 
celotno vodenje, osebje in vse drugo, kar je potrebno pri izvedbi naročila in odpravljanju 
morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče 
upravičeno sklepati. 
 
 
IV. CENA IN PLAČILNI POGOJI 
 

10. člen 
 
Cena dobavljenega gasilskega vozila, ki je predmet te pogodbe, znaša po predračunu št. 
________________ z dne _______________ : 
 

- podvozje EUR 

- nadgradnja EUR 

SKUPAJ CENA (brez DDV) EUR 

- POPUST (……… %) EUR 

+ 22 % DDV EUR 

SKUPAJ CENA (z DDV) EUR 

 
z besedo: ________________________________________________ eurov in _______/100. 
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11. člen 
 
Pogodbena cena je fiksna, v vrednost iz prejšnjega člena te pogodbe pa so všteti vsi stroški, 
davek na dodano vrednost, ostale morebitne dajatve in stroški, ki so vezani na dobavo novega 
gasilskega vozila.  
 

12. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik izvajalcu plačal gasilsko vozilo v roku 30 dni od 
uradnega datuma prejema računa. 
 
K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad naročilom in prevzemom 
gasilskega vozila s strani naročnika in so podlaga izstavitvi računa.  
 
Izvajalec je dolžan k računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  

 
 

13. člen 
 
Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe, na 
transakcijski račun izvajalca št. SI56 __________________________________ odprtega pri 
______________________.  
 

14. člen 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil 
podizvajalec iz 5. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz 12. člena te pogodbe, neposredno 
podizvajalcu, in sicer: 
  
 podizvajalcu _________________________________________ na transakcijski račun 

SI56 _________________________________________.  
 
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano 
na transakcijski račun izvajalca. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, 
da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.  
 
 

15. člen 
 
V primeru reklamacije vezane na dobavo gasilskega vozila ali na izstavljen račun za plačilo 
dobavljenega gasilskega vozila, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.  
 
 

16. člen 
 
V kolikor naročnik računa neutemeljeno ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prvega 
odstavka 12. člena te pogodbe, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z 
zakonom. 
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V. NAROČILO IN DOBAVA  
 

17. člen 
 

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo najkasneje do 20. 6. 2015.  
 
Rok dobave se lahko podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, 
da naročnik odloči, da se pogodbeni rok dobave lahko podaljša, morata pogodbeni strani o 
tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem primeru se šteje, da rok dobave ni podaljšan. 
 

 
18. člen 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem gasilskega vozila opravi pri naročniku, na lokaciji 
Prostovoljno gasilsko društvo Vransko, Vransko 31, 3305 Vransko, razen v primeru, da se 
naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. 
 
Izvajalec mora naročnika pravočasno pisno obvestiti o datumu prevzema gasilskega vozila.  
 
Izvajalec prevzema gasilskega vozila ne sme zahtevati ob neprimernem času. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta druga drugo obveščale o vseh dogodkih in 
spremembah na njeni strani, ki lahko vplivajo na izpolnitev njenih obveznosti iz te pogodbe. 
 
 

19. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo ob prevzemu gasilskega vozila naročniku izročil dobavnico, v 
kateri bo navedena pogodbena cena z davkom na dodano vrednost in vso pripadajočo 
dokumentacijo:  

- Potrdilo o skladnosti s tipizacijo GZS. 
- Potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji.  
- Navodila za uporabo, mazanje in vzdrževanje vozila in vseh njegovih sestavnih delov, 

načrt električnih naprav in instalacij ter katalog rezervnih delov in servisna knjiga. 
- Vse izjave o skladnosti in druga tehnična dokumentacija. 
- Potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu pri pooblaščeni organizaciji za opravljanje 
tehničnih pregledov. 
- Potrjene garancijske liste. 
- Račune soponudnikov in podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
- Drugo dokumentacijo, s katero mora naročnik kot lastnik gasilskega vozila 

razpolagati. 
 

20.  člen 
 
Prevzem se zaključi s prevzemnim zapisnikom, ki ga podpišeta skrbnika pogodbe ali 
pooblaščenca obeh strank. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka pogodbe, 
oziroma naročilnice, imena pogodbenih strank, količina in serijske številke artiklov in njihova 
vrednost (po kosih), vsa zahtevana dokumentacija iz prejšnjega odstavka in ostale potrebne 
podatke, ki omogočajo učinkovit in kakovosten pregled skladnosti s tehničnimi zahtevami 
naročnika. 
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Prevzem je uspešen in dokončen, če so bile ob prevzemu opravljene vse aktivnosti določene v 
tej pogodbi. 
 
Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti 
gasilskega vozila odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko naročnik prevzem 
odkloni. Izvajalec je dolžan odklonjeno gasilsko vozilo nadomestiti z novim v roku, ki ga 
dogovorita pogodbeni stranki.  
 
Če izvajalec ne opravi dobave skladno s pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo 
izvajalca, se njegovo ravnanje obravnava kot kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere 
preide izvajalec v zamudo, naročnik pa lahko izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi 
finančna zavarovanja, v primeru škode zahteva odškodnino in izvede druge pravne ukrepe, ki 
mu bodo zagotavljali enak pravni položaj. 
 

21. člen 
 
Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 20 dni od dneva prevzema gasilskega vozila, 
pisno posredovati izvajalcu morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na 
dobavnici.  
 
Naročnik mora reklamirati napake in pomanjkljivosti gasilskega vozila ob prevzemu oziroma 
v roku 10 dni, šteto od dneva, ko je napako ali pomanjkljivost na gasilskem vozilu opazil. 
Naročnik lahko uveljavlja napake in pomanjkljivosti iz prejšnjega stavka le v pisni obliki in 
vse do izteka garancijskega roka iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan napake in pomanjkljivosti 
na gasilskem vozilu odpraviti takoj, če to ni možno, pa v primernem času. 
 
Vsi stroški v zvezi z reklamacijo bremenijo izvajalca. 
 
 
VI. POGODBENA KAZEN  
 
Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do 
pogodbene kazni v višini 5‰ (pet promilov) od končne pogodbene cene skupaj z DDV iz 10. 
člena te pogodbe za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do 
višine 10 % končne pogodbene cene z DDV. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve 
obveznosti po tej pogodbi po izvajalčevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v 
višini 10 % od celotne pogodbene vrednosti z DDV.  
 
Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjih izplačilih. 
 
 
VI. OBVEZNOSTI  

 
22. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo: 
• izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način, 
• varoval vse zaupne podatke, s katerimi se bo seznanil pri izvajanju te pogodbe, 
• plačal dobavljeno vozilo v dogovorjenem roku. 
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23. člen 

 
Garancijska doba za podvozje po tej pogodbi znaša ______________ mesecev (najmanj 24 
mesecev).  
 
Garancijska doba za nadgradnjo po tej pogodbi znaša ______________ mesecev (najmanj 24 
mesecev).  
 
V garancijski dobi izvajalec jamči, da dobavljeno gasilsko vozilo deluje brezhibno ter nima 
stvarnih in pravnih napak. 
 
Doba zagotavljanje rezervnih delov in servisa za gasilsko vozilo znaša najmanj 10 let.  
 
Garancijski dobi za podvozje in nadgradnjo in doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa 
iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena začnejo teči z dnem dokončnega in 
uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. Če je bilo blago v garancijski dobi 
zamenjano ali popravljeno, začne teči garancijska doba znova in je izvajalec dolžan izdati nov 
garancijski list. 
 
Izvajalec je dolžan ob dobavi gasilskega vozila naročniku predložiti dokumente, iz katerih sta 
razvidni garancijski dobi in doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa, navedene v prvem, 
drugem in tretjem odstavku tega člena. 
 

24. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijski dobi oz. dobi zagotavljanja rezervnih delov in 
servisa, za redno servisiranje in v primeru okvare gasilskega vozila zagotovil lasten servis na 
lokaciji _______________________________________ oziroma servis s strani 
pooblaščenega serviserja ______________________________________ . 
 

25. člen 
 
Izvajalec jamči, da je odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega 
vozila ____________ delovnih ur od prejema poziva s strani naročnika.  
 
Izvajalec ima (nima) zagotovljene mobilne servisne službe.  
 

26. člen 
 
Izvajalec jamči, da:  
 
 bo svojo nalogo opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 
 bo izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 
 bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 

kvalitetno in pravilno dobavo; 
 bo omogočal ustrezen nadzor naročniku; 
 bo po dogovoru opravil prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme ter usposobil vsaj 10 

članov naročnika za delo z vozilom in oprem; 
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 sodeloval s pooblaščeno osebo naročnika, ki bo že v fazi izdelave ugotavljala pravilno 
razumevanje razpisanih tehničnih karakteristik gasilskega vozila; 

 bo varoval vse zaupne podatke, s katerimi se bo seznanil pri izvajanju te pogodbe, 
 ima ustrezen servis za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe;  
 bo zagotavljal brezplačne 1x letne servise in potrebna popravila gasilskega vozila do 

konca leta 2018;  
 ima za servisiranje in popravilo gasilskega vozila ustrezno usposobljene delavce;  
 bo zagotovil redni servis gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z 

naročnikom; 
 bo vsa dela izvedel strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi 

in tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. 
  

27. člen 
 
Izvajalec jamči, da bo v gasilsko vozilo, če bo to zahtevalo popravilo v primeru okvare, 
vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil 
drugače. 
 

28. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe predložil finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 12.000 EUR, veljavno do 
vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za dobavo gasilskega vozila, to je do 
vključno 20. 8. 2015.  
 
Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal bo potrebo temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči: 

 če se izkaže, da  izvajalec dobave ne opravlja v skladu z zahtevami pogodbe ali s 
specifikacijami, 

 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani dobavitelja. 
 
Predložitev finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena je pogoj za veljavnost te 
pogodbe. 
 

29. člen 
 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo ob prevzemu vozila, kot pogoj za uspešen in dokončen prevzem 
gasilskega vozila, naročniku predložil finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in 
napak v garancijski dobi _______________ mesecev za podvozje  (najmanj 24 mesecev) in 
_____________ mesecev za nadgradnjo (najmanj 24 mesecev), v višini 5 % (pet odstotkov) 
končne pogodbene vrednosti, veljavno še 30 dni po izteku posamezne garancijske dobe.   
 
Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil, če izvajalec v času garancije ne bo izvajal 
garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi. 
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30. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo ob dobavi in prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika, 
naročniku izročil garancijski list z garancijskimi pogoji z veljavnostjo __________ mesecev 
za podvozje (najmanj 24 mesecev) in __________mesecev za nadgradnjo (najmanj 24 
mesecev).  
 

31. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, 
naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:  
 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.  
 

 
VII. ODSTOP OD POGODBE 

  
32. člen 

 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:  
 če mu izvajalec dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročenemu,  
 če se izvajalec ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so 

navedeni v predhodnih členih te pogodbe, oziroma jih je izvajalec ponudil v postopku 
javnega naročila ali spremenjenih rokov, ki jih je predhodno dogovoril z naročnikom,  

 če izvajalec ne upošteva reklamacij s strani naročnika,  
 če izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe.  

 
Odstop od pogodbe mora biti pisen.  
 
V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe po krivdi izvajalca, nima proti izvajalcu 
nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti. 
 
 

VIII. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO  
 

33. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana 
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev 
tega 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 ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov 
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glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 
IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ___________________________________ 

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ____________________________________  

 
 

X. TRAJANJE POGODBE 
      34. člen 

 
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do 
izteka zadnjega garancijskega roka oz. jamčevalnega roka, to je do _________________.  
 
Pogodbene obveznosti so zaključene po izteku vseh garancijskih oz. jamčevalnih rokov po tej 
pogodbi.  
 

XI. REŠEVANJE SPOROV   
35. člen 

 
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno,  
ali pri stvarnemu in krajevno  pristojnemu sodišču glede na sedež naročnika. 
 
 

XII. KONČNE DOLOČBE   
36. člen 

 
Vsaka od strank te pogodbe lahko predlaga spremembe te pogodbe, ki se dogovorijo in 
uredijo v obliki aneksa k tej pogodbi. 
 
Za vprašanja, ki niso izrecno urejena s to pogodbo, se uporabljajo določbe Obligacijskega 
zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami).  
 

37. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in 
od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda. 
 
Datum:        Datum: 
 
IZVAJALEC:                                                                        NAROČNIK: 
……………………….                                                          PGD Vransko  
……………………….                                                          Miha Pečovnik, predsednik 
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4. TEHNIČNI PODATKI IN ZAHTEVE NAROČNIKA 

 
 
Izbrani ponudnik bo na dobavljenem podvozju izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 
16/25 (1+5), skladno s Tipizacijo gasilskih vozil, predpisano s strani Gasilske zveze 
Slovenije.  
 
PODVOZJE: (PONUDNIK NAPIŠE VSO OPREMO PODVOZJA, KI JO BO 
PONUDIL!) 
 
- Motor: EURO VI 
- Oprema za desni promet, 
- Štiri kolesni pogon, 
- Podaljšana oziroma dvojna kabina s štirimi vrati, ki omogoča enostavno gibanje po kabini 
ter vstop in izstop z opremo IDA: široka: najmanj 2240 mm in dolga najmanj 2785 mm, 
- Moč motorja: najmanj 290 KM,  
- Medosna razdalja: najmanj 3600 mm,  
- Dolžina okvirja za kabino najmanj 4225 mm,  
- Maksimalna dolžina: 7500 mm, 
- Maksimalna širina: 2500 mm, 
- Maksimalna višina: 3250 mm, 
- Maksimalna dovoljena skupna masa: 13500 kg,  
- Največji premer obračalnega kroga sme znašati največ 16 m, 
- Elektronski zavorni sistem in ABS, 
- Vklopljiv pogon na prednji osi, 
- Zadnja os pnevmatsko vzmetena, 
- Spredaj in zadaj škopec, 
- Vlečna sklopka, 
- Minimalni navor motorja 1150 Nm, 
- Pojačana motorna zavora, 
- Motorna zavora povezana z zavornim pedalom, 
- Razdelilni menjalnik in upravljanje zapore za razdelilni menjalnik, 
- Po nagibu in višini nastavljiv volan, 
- Ogledalo za rampo desno in EU ogledalo v sprednjem delu na strani sopotnika 
- Vzratna ogledala in ogledala za kontrolo mrtvih kotov, 
- 4 avtomatski varnostni pasovi na zadnji klopi, 
- CB-radijska antena na strehi kabine,  
- Radio, 
- Predpriprava za radijsko (govorno) postajo, 
- Potrebne vtičnice 12V in 24 V, 
- Ročna zavora na vseh kolesih, 
- Kabina zadaj zračno vzmetenje, 
- Dodatna luč za zavijanje, 
- Zapora diferenciala na prednji osi z možnostjo izklopa, 
- Zapora diferenciala na zadnji osi z možnostjo izklopa, 
- Adblue, 
- Najmanj sedem stopenjski ročni ali avtomatski menjalnik, 
- Diskaste zavore na prvi in zadnji osi, 
- Električni pomik stekel v vratih za voznika in sovoznika,  
- Zunanji senčnik nad vetrobranskim steklom, 
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- Zaščitne mrežice za luči spredaj, 
- Prva pomoč, 
- Varnostni trikotnik, 
- Rezervne žarnice, 
- Dvigalka, 
- M+S pnevmatike,  
- Brezplačni 1x letni servisi in potrebna popravila do konca leta 2018, 
- Zaželjen električni paket za voznika (el. pomik stekel, el. namestitev ogledal, el. centralno 
zaklepanje kabine). 
 
PREDELAVA NA ŠASIJI  
Izbrani ponudnik opravi vso potrebno predelavo šasije za izvedbo kvalitetne in strokovne 
nadgradnje, vključno s potrebno predelavo kabine. Spredaj se namesti sistem za čiščenje 
cestnih površin. Na desnem koncu sistema, se namesti priključek. (PONUDNIK PREDLOŽI 
OPIS PREDELAVE!). 
 
KABINA:  
- Posadka vozila je 1 + 1 + 4. 
- V prvem delu kabine sta sedeža voznika in sovoznika, v drugem delu pa 4 sedeži za 
posadko, katerih sedeži so obrnjeni v smeri vožnje. 
- Voznikov in sovoznikov sedež je opremljen z originalnim naslonom, 4 sedeži v zadnjem 
delu kabine so opremljeni z nosilci izolirnih dihalnih aparatov-IDA integriranimi v naslon 
sedeža. Nosilci morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (6,8 l 
jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim z plinskimi 
amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo. 
 
Prvi del kabine: 
- V polico pod stropom se vgradi stabilna radijska postaja (dostavi naročnik), ki je povezana z 
dodatnim mikrofonom in zvočnikom pri črpalki.  
- Na polico na armaturni plošči, ali na polico pod stropom (bližje vozniku) se vgradi krmilna 
plošča za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo, z mikrofonom za govorno napravo.  
- Na polico na armaturni plošči se vgradi krmilna plošča za upravljanje z opozorilni bezečimi 
rumenimi lučmi na zadnjem delu vozila s prikazovalnikom načina utripanja luči, povezana s 
krmilno ploščo nameščeno pri črpalki (sistem opozorilnih bezečih luči dobavi izbrani 
ponudnik).  
- Na polico armaturne plošče se vgradi 7 inčni barvni LCD monitor povezan s kamero za 
vzvratno vožnjo nameščeno na zadnjem delu vozila, ki se vključi avtomatsko ob premiku 
prestavne ročice v vzvratno prestavo. Omogočena mora biti tudi možnost ročnega vklopa 
monitorja, ne glede v kateri prestavi je vozilo (LCD za vzvratno vožnjo dobavi izbrani 
ponudnik).  
- Vgradi se svetlobno in zvočno opozorilo dvignjenega svetlobnega stebra.  
- V prostoru sovoznika vgradi gibljivo bralno luč na podaljšku (LED). 
- Vgradi se svetlobno opozorilo odprte rolete ali preklopne stopnice.  
- Vgradi se svetlobno opozorilo odprtega boksa na strehi.  
- Vgradi se svetlobno opozorilo dvignjenega vodnega monitorja.  
- Vsa svetlobna opozorila morajo biti opremljena s ploščico na kateri je napis ali  
simbol, ki nedvoumno označuje pomen svetlobnega opozorila točno določene pozicije. 
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Drugi del kabine: 
- Vstop in izstop iz drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvoje vrat, pod katere se 
izdela pnevmatske preklopne stopnice z opozorilnimi in vidnimi LED svetilkami - rob vsake 
stopnice mora biti označen, ter osvetljen za varen vstop in izstop. 
- Stopnice morajo biti izdelane iz ustreznega nedrsečega materiala.  
- Na notranji strani vrat kabine se namesti dolga ročaja za lažji vstop in izstop rumene barve. 
- Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno nedrsečo oblogo. 
- Sedeži morajo biti nameščeni v smeri vožnje.  
- Sedeži posadke morajo biti izvedeni kot posamezna sedišča na skupnem podstavku.  
- V podstavku morajo biti pritrdišča za rezervne jeklenke IDA (vsaj 4), odeja, nosila in pribor 
šasije.  
- V dodatno izdelan poglobljeni zadnji del kabine se namestijo nosilci za 4 dihalne aparate 
integriranimi v naslon sedeža.  
- Nosilci morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (6,8 l jeklene in 
karbonske posode) in so zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. 
 - Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo.  
- Za sprednjimi sedeži se izdela predal čez celo širino kabine za namestitev zaščitnih mask 
dihalnih aparatov, drobnih kosov gasilske in reševalne opreme ter polnilcev za polnjenje 
ročnih radijskih postaj in svetilk.  
- V podaljšanem delu kabine se dogradijo dodatni oprijemni ročaj na stropu kabine, za prvo 
vrsto sedežev pa oprijemni drog.  
- V stropu je integrirano nameščena po celotni širini vozila neonska luč za zadostno osvetlitev 
prostora, ki ne sme biti moteča za voznika. 
- Na primernem mestu se namesti preklopna mizica, dimenzij 40 x 40 cm. 
 
NADGRADNJA  
Sestoji iz pomožnega okvirja, ogrodja za opremo in v nadgradnjo vzdolžno postavljenega 
rezervoarja vode.  
 
Osnovna konstrukcija:  
- Celotna nadgradnja se izdela iz nerjavečih Al profilov, vijačno povezanih v močno in 
stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja.  
- Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven dovoljene 
širine in višine vozila, oziroma kabine.  
- Prostor za opremo se izdela iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov. 
- Nadgradnjo spredaj, zadaj, levo, desno in zgoraj zapira lepljena AL pločevina ustrezne 
debeline, katera je zunaj in znotraj barvana. 
- Na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti postavljen 
vzdolžno glede na podvozje.  
- Zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti oblikovani (zaokrožitve – ne pa kotni spoji).  
- Zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in 
zaokrožen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje.  
- Notranjost nadgradnje je oblepljena z aluminijasto rebrasto eloksirano pločevino.  
 
Pomožni okvir: 
Izdelan ustrezen pomožni okvir za vpetje nadgradnje in kardanskega pogona črpalke – opis 
načina vpetja: izdelan je iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj 
so privarjena pritrdišča za AL nadgradnjo in nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, 
vodnega rezervoarja in elastično privijačen na šasijo. Po varjenju je okvir vroče cinkan, delno 
barvan in obrizgan z črno 3M zaščito (protikorozijska zaščita). 
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Prostor za opremo: (PONUDNIK PREDLOŽI PREDLOG RAZVRSTITVE OPREME!)  
- Na vsakem boku morajo biti po 3. prostori za opremo, zaprti z ustreznimi lamelnimi Al 
roletami proizvajalca, ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem 
enega ključa).  
- Na notranji strani mora biti nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani 
zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete.  
- Prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, ustrezno podprtimi s plinskimi 
amortizerji  
- Prostori pod nivojem šasije levo in desno se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami (2xL, 
2xD), katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa varuje zgornji 
rob, na katerega nasede zaprta roleta.  
- Stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med 
vožnjo.  
- V predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot 
stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom.  
- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo biti na notranji strani oblečene z Al rebrasto 
pločevino, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi vozila.  
- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene vgrajene 
utripajoče LED rumene luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj 
preklopne stopnice. 
 
Oprema: (OPREMO DOSTAVI NAROČNIK!) 
- V nadgradnji so vsa pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija za tovrstna gasilska 
vozila.  
- Vsa oprema bo  pritrjena posamično, dostopna in z možnostjo hitrega snetja. 
- V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih in izvlačljivih sten, 
izvlačljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek 
dostop do nje. 
- Oprema je nameščena na fiksnih Al policah in na vrtljivih stenah.  
- V vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče luči.  
- Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti ustrezno označenimi z 
odsevnimi trakovi ali simboli, za boljšo vidljivost.  
- Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico, na kateri je nedvoumen simbol 
opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče.  
- Tudi oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena.  
- Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek«  
- Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja.  
- Vsa pritrdišča za zahtevano opremo so izdelana iz eloksirane aluminijaste in nerjaveče 
pločevine, vijačene z nerjavečimi vijaki.  
- Predalnik je izdelan iz vlečenih Al profilov. Nameščen je v nadgradnjo nad črpalko in se v 
odprtem stanju nagne navzdol, v zaprtem stanju pa je blokiran. 
- V zadnjem boksu z zadnje strani je montirana vodna črpalka, nad katero sta izvlekljiva 
predala.  
- Na prečko šasije zadaj za preklopnimi vratci je montirana vlečna spona. 
- V enem izmed boksu se montira pipca za umivanje rok, nosilec za milo in brisače. 
  
Streha: 
- Izdelana mora biti iz rebraste nedrseče Al pločevine ustrezne debeline, ki mora omogočati 
pohodnost strehe.  
- Obrobljena mora biti z zaščitno Al ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje 
vode v primeru dežja ali pranja vozila.  
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- Dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive Al lestve na 
zadnjem desnem delu vozila, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe.  
- Na strehi sta za lažje vzpenjanje nameščena ročaja.  
- Na streho nadgradnje – na desni strani, se namesti po celotni dolžini Al zaboj ustreznih 
dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja. 
Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja.  
- Na levi strani strehe nadgradnje se izdela pritrdišče za tri delno Al lestev (dostavi naročnik).   
- Rob strehe je levo in desno višji in zaokrožen, v katerega so vgrajene luči za osvetlitev 
okolice (3xL,3xD) in strehe vozila.  
- Luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi 
udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke.  
- Na streho nadgradnje se namesti zaboj za reflektorje  pnevmatskega svetlobnega stebra. 
 
REZERVOAR ZA VODO  
- Izdelan je iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni in ima volumen 2500lit +-3%. 
- Nameščen mora biti vzdolžno glede na smer vožnje.  
- Rezervoar je opremljen z vstopno odprtino z zgornje strani, prelivom, B polnilnim 
priključkom, elektronskim nivokazom in povezan s črpalko. 
- Vstopna - inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti 
rezervoarja in njegovo čiščenje. Nameščena mora biti na strehi nadgradnje vozila (pokrov na 
tečaj ter z ustreznim zapiralom).  
- Rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim priključkom in prečnimi pregradami, ki 
preprečujejo valovanje vode. 
- Polnilna cevovoda se nahajata na zadnji strani zadnjega boksa, levo je opremljen s sistemom 
za avtomatsko polnjenje, desni pa s krogličnim 2 ½" ventilom in B spojko.  
- Rezervoar ima možnost direktnega izpusta vode.  
- Zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko in 
funkcionalno izpeljan na spodnjo stran vozila.  
- Vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavečega materiala.  
- Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plošči 
črpalke (povezan s črpalko) in LED kazalnikom na nadgradnji (na obeh straneh).  
- Rezervoar mora biti zaščiten z Al pločevino po celotni višini. 
 
ČRPALKA  
- V zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi gasilsko vozilonirana črpalka, ki mora 
ustrezati zahtevam iz tipizacije vozil.  
- Izdelana je iz AL litine. 
- Z nazivnim pretokom najmanj 2400 l/min pri 10 bar in najmanj 400 l/min pri 40 bar. 
- Brez vgrajenega mešalca za penilo, z možnostjo priklopa medmešalca penila na tlačnem C 
izlivu (naročnik dostavi medmešalec za peno, ki omogoča mešanje penila).  
- Gnana je preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila. 
- Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč preko ustreznega stikala v 
kabini in pri črpalki.  
- Priključki, oziroma oprema:  

 1 sesalni priključek A Storz 110, 
 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena 

bočno levo in desno v zadnjih boksih spodaj (priključka izhajata iz nadgradnje),  
 desno mora biti dodatni tlačni izliv Storz 60, kateri se mora zapirati s krogličnim 

ventilom, na spojko pa mora biti možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila,  
 2 visokotlačna izvoda (eden priključen na hitro napadalni navijak).  

- Dva tlačna izvoda sta speljana levo in desno. 
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- Za sesanje iz naravnega vira je opremljena z izklopljivo vakum črpalko. 
- Črpalka mora imeti varovalni sistem pred pregretjem črpalke (termo stikalo, katero 
samodejno odpre ventil za izpust vode iz črpalke na prosto). 
- Črpalka mora imeti ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem.  
- Črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalki.  
- Črpalka je opremljena z regulatorjem tlaka.    
- Črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo)  
- Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah 
proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki 
tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja 
vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode.  
- Vse funkcije se morajo vklapljati preko tipkal na armaturki črpalke.  
- Vklop/izklop črpalke je možen iz vozniškega prostora in pri črpalki.  
- Po dobavi vozila je potrebno omejiti vrtljaje motorja vozila s strani izvajalca šasije, da ne 
pride do preobremenitve oz. poškodbe črpalke – max. 50 bar.  
 
NAVIJAK  
- Izdelan mora biti iz korozijsko odpornega materiala.  
- Gumi cev (60m) mora biti navita na plastično jedro in omejena s prašno barvanimi zaključki 
na koncih.  
- Cev mora biti  s hitro spojko pritrjena na navijak.  
- Navijanje cevi mora biti na elektro s pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki 
omogoča zdrs pri preobremenitvi navijaka.  
- Zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.  
- Za lažje odvijanje morajo biti nameščeni vodilni valji cevi.  
- Navijak mora imeti tudi možnost ročnega navijanja.  
- Električno navijanje navijaka je mora biti omogočeno preko ročnega stikala in integriranega 
nožnega pedala, hkrati pa imata tudi možnost ročnega navijanja. 
- Pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje 
vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti 
estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje.  
 
PNEVMATSKO TELESKOPSKI STEBER  
- Dvižni svetlobni steber ima 2 širokokotna reflektorje moči 1000W, ki sta zrcalna in 
vodotesna. 
- Svetlobni steber se vrti okrog svoje osi za 360 stopinj ter ima vertikalni nagib reflektorjev.   
- Iztegnjena višina svetlobnega stebra znaša cca. 3,6 m, merjeno od strehe nadgradnje 
navzgor. 
- Krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stebrom in reflektorji je pri črpalki.  
- Svetlobni steber se ob pritisku tipke za spust samodejno ugasne in se samodejno spustiti v 
svoje ležišče. 
- Povezan je z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v 
svoje ležišče (varnostni sistem). 
- Ob dvignjenem svetlobnem stolpu je v kabini svetlobno in zvočno opozorilo, ki opozarja na 
dvignjen svetlobni stolp in je ustrezno označeno.  
- Spuščen svetlobni stolp ne ovira prehoda po strehi nadgradnje in ne ovira snemanja opreme. 
- Napajanje svetlobnega stebra je omogočeno preko elektoagregata.  
 
EL. VITLA  
- Nameščena je za sprednjim naletnim branikom.  
- Je fiksno vgrajena v vroče cinkan nosilec.  
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- Pogon z elektromotorjem.  
- Vlečna sila vitle na prvem ovoju je najmanj 6800 kg.  
- Premer vrvi je najmanj Ø 11 mm in najmanj dolžine 27 m, s kavljem na koncu.  
- Upravlja se z daljincem.  
- Priklopljena je na akumulatorje šasije.  
- Ima vodilne valje vrvi in zaščitni pokrov.  
 
ELEKTRIFIKACIJA VOZILA  
- Elektro instalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolno ločeno od osnovne 
inštalacije podvozja. Predvidena mora biti možnost izklopa vseh porabnikov nadgradnje. 
- Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik oz. shema dejanskega 
stanja na notranji strani vrat omarice.  
- Na strehi kabine je izdelan spojler, v katerega sta v sprednjem delu levo in desno integrirana 
po dva modra LED modula, levo in desno sta še dodatno vgrajeni modri LED luči. 
- V sredini nad vetrobranskim spojlerjem so montirane zračne sirene Martin Horn. 
- V masko vozila se vgradijo 4 modre bliskavke iz LED diod, pod masko pa se vgradi zvočnik 
150W za razglas in sirene.  
- Na zadnjem delu nadgradnje sta vogalno integrirana dva LED modra modula, vidna od zadaj 
in od strani.  
- Pod zadnje modre LED bliskavke se vgradita dve luči s signalom pozicije, smerne in 
zavorne luči.  
- Na spodnjem delu nadgradnje se vgradijo original luči podvozja – pokončno.  
- Na vzvratna ogledala vozila se dogradijo luči s senčnikom za osvetlitev ob vozilu pri 
vzvratni vožnji. Luči se prižigajo avtomatsko pri vzvratni vožnji s smernimi kazalci ali s 
stikalom na armaturki vozila.  
- V zgornji rob nadgradnje je vgrajenih šest LED luči, ki služijo za osvetlitev okolice in strehe 
v času nočnih intervencij – luči se prižigajo v kabini.  
- V kabini mora biti dodatno stikalo za možnost izmeničnega prižiganja dolgih luči. 
- Vsak prostor nadgradnje ima svojo LED luč, ki se samodejno vklopi z odpiranjem rolete.  
- Na zadnjo stran nadgradnje se vgradi sistem za usmerjanje prometa povezan s sistemom 
opozorilnih bezečih luči v kabini. 
- V vozniški kabini je v zgornjem delu vgrajena radijska postaja (dostavi naročnik), z 
dograjenim ločenim komandnim mestom ter slušalkami pri črpalki, sistem za upravljanje z 
modrimi lučmi in mikrofonom (krmilna plošča za upravljanje z zvočno in svetlobno 
signalizacijo). 
- V kabino se vgradi LCD povezan s kamero za vzvratno vožnjo z GPS navigacijo (dostavi 
izbrani ponudnik). 
- V kabino so vgrajeni polnilci za ročne svetilke MagLite in za ročne radijske postaje.  
- V zadnjem delu kabine so vgrajene dodatne luči za dodatno osvetlitev ekipnega dela kabine, 
vključno z LED svetilkami na vratih.  
- Vsi 12V porabniki so priklopljeni na pretvornik.  
- Na levi strani med vrati kabine se vgradi gasilsko vozilonirana vtičnica za priklop zraka in 
elektrike 220V, v vozilo pa se vgradi vzdrževalec akumulatorjev vozila.  
- Na levem in desnem boku nadgradnje, na primerno vidnem mestu, morajo biti nameščeni 
optični pokazatelji količine vode v rezervoarju (sistem semaforja).  
 
BARVANJE, NAPISI IN DIZAJN 
Barvanje: 
- Nadgradnja - rdeča RAL 3000.  
- Notranjost boksov – siva.  
- Barva podvozja - črna  
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- Blatniki, odbijači, zaščite vogalov -  bela RAL 9010.  
- Pomožni okvir po peskanju in temeljni zaščiti – v niansi podvozja.  
- Spodnji del nadgradnje je obrizgan z voskom.  
- Platišča – aluminjasto.  
- Ostalo skladno po tipizaciji gasilskih vozil. 
 
Napisi: 
- Spredaj na maski vozila napis GASILCI.  
- Na vrhu kabine napis PGD VRANSKO.  
- Na vratih vozila znak pripadnosti društva – nalepka v obliki čelade s prekrižano plamenico 
in sekirico ter napisom PGD VRANSKO.  
- Na zadnji vratih nadgradnje in na bokih GASILCI + 112.  
- Na zadnjih vratih kabine se doda napis GVC 16/25. 
- Vsi napisi so v beli ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne 
refleksno odbojne folije.  
 
Dizajn: 
PONUDNIK PREDLOŽI OPIS OZIROMA FOTOGRAFIJE DIZAJNA GASILSKEGA 
VOZILA!.  
 
DOKUMENTACIJA OB PREDAJI VOZILA V SLOVENŠČINI 
 
- Potrdilo o skladnosti s tipizacijo GZS. 
- Potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji.  
- Navodila za uporabo, mazanje in vzdrževanje vozila in vseh njegovih sestavnih delov, načrt 
električnih naprav in instalacij ter katalog rezervnih delov in servisna knjiga. 
- Vse izjave o skladnosti in druga tehnična dokumentacija. 
- Potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu pri pooblaščeni organizaciji za opravljanje 
tehničnih pregledov. 
- Potrjene garancijske liste. 
- Drugo dokumentacijo, s katero mora naročnik kot lastnik razpolagati. 
 
USPOSABLJANJE ČLANOV PGD VRANSKO 
 
Izbrani ponudnik je dolžan ob prevzemu vozila oziroma po dogovoru opraviti prikaz uporabe 
vozila in vgrajene opreme ter usposobiti vsaj 10 članov PGD Vransko za delo z vozilom in 
opremo. 
 
OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
Ponudnik je v času izdelave vozila dolžan sodelovati s pooblaščeno osebo naročnika, ki že v 
fazi izdelave ugotavlja pravilno razumevanje razpisanih tehničnih karakteristik vozila in 
nadgradnje. 
 
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa mora biti najmanj 10 let. Garancijski rok na 
gasilsko vozilo skupaj z nadgradnjo je najmanj 2 leti (24 mesecev).  
 
Prevzem GVC 16/25 se izvede najkasneje 20. 6. 2015. 
 
Skladno z 9. odst. 37. člena ZJN-2 v popisih oz. specifikacijah opreme, kjer je navedba 
elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »ali 
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enakovredno«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi enakovredni elementom, 
navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti. 
 
V kolikor je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah, lahko ponudnik ponudi tudi 
drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji 
navesti proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno 
dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat, vzorec ali podobno), iz katere bodo razvidne 
tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa. 
 


