
 

           
 

 

                                   
 
Evropski sklad za regionalni razvoj:Naložba v vašo prihodnost    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 
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NAROČNIK:	

Občina	Lovrenc	na	Pohorju	

Spodnji	trg	8	

2344	Lovrenc	na	Pohorju	

	

DOKUMENTACIJA	V	ZVEZI	Z	ODDAJO	JAVNEGA	NAROČILA	

	

PREDMET	JAVNEGA	NAROČILA:	

»Nakup	novega	gasilskega	avtomobila«	

1.	sklop	Nakup	gasilskega	vozila	z	osnovno	opremo	

2.	sklop	Nabava	dodatne	gasilske	opreme	

BLAGO	

VRSTA	POSTOPKA:	

ODPRTI	POSTOPEK	V	SKLADU	S	40.	ČLENOM	ZAKONA	O	JAVNEM	NAROČANJU	

	

OBJAVA	NA	PORTALU	JAVNIH	NAROČIL	

JN008350/2019-B01,	z	dne	29.11.2019	

OBJAVA	V	UL	EU	

dokument	št.	2019/S	232-568459	

	

Vsebina	oziroma	sestavni	del	dokumentacije	v	zvezi	z	oddajo	javnega	naročila:	

1. Povabilo	k	sodelovanju	

2. Navodila	ponudnikom	za	izdelavo	ponudbe	

3. Ugotavljanje	sposobnosti	

4. Merila	

5. Pravno	varstvo	v	postopku	javnega	naročanja	

6. Vzorec	pogodbe	

7. Tehnična	dokumentacija	

8. Ponudbena	dokumentacija	-	ESPD	in	obrazci	za	pripravo	ponudbe	

Datum:	26.	11.	2019	

Številka:	439-0001/201	 	
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1.	POVABILO	K	SODELOVANJU	

	

Naročnik	 je	 na	 Portalu	 javnih	 naročil	 dne	 29.11.2019	 pod	 številko	 JN008350/2019-B01	 in	 v	

Uradnem	listu	EU	pod	dokumentom	št.	2019/S	232-568459	objavil	obvestilo	o	javnem	naročilu	

po	 odprtem	 postopku	 v	 skladu	 s	 40.	 členom	 Zakona	 o	 javnem	 naročanju	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	

91/2015	in	14/18	in	;	v	nadaljevanju	ZJN-3).	

Naročnik	izvaja	tisti	del	javnega	naročila,	ki	ga	plača	PGD	Lovrenc	na	Pohorju	po	pooblastilu,	ki	

ga	je	izdalo	PGD	Lovrenc	na	Pohorju.	

Predmet	javnega	naročila:	»Nakup	novega	gasilskega	avtomobila«,	ki	je	razdeljen	na	dva	sklopa:	

1.	sklop	Nakup	gasilskega	vozila	z	osnovno	opremo	

2.	sklop	Nabava	dodatne	gasilske	opreme	

Ponudnik	lahko	odda	ponudbo	za	en	sklop	ali	za	oba	sklopa.		

Ponudnik	 nosi	 vse	 stroške,	 povezano	 s	 pripravo	 in	 predložitvijo	 svoje	 ponudbe.	 Z	 oddajo	

ponudbe	 se	 ponudnik	 strinja	 z	 vsemi	 pogoji	 javnega	 naročila,	 ki	 izhajajo	 iz	 te	 razpisne	

dokumentacije.		

Vabimo	 vas	 k	 sodelovanju	 v	 skladu	 z	 dokumentacijo	 v	 zvezi	 z	 oddajo	 javnega	 naročila	 (v	

nadaljevanju	razpisna	dokumentacija;	skrajšano	RD).	RD	je	na	voljo	brezplačno	in	je	objavljena		

na	 spletni	 strani	 naročnika.	 Gospodarski	 subjekti	 lahko	 zahtevajo	 dodatne	 informacije	 na	

portalu	javnih	naročil.	

Kot	 ponudnik	 lahko	 na	 razpisu	 kandidira	 vsaka	 pravna	 ali	 fizična	 oseba,	 ki	 je	 registrirana	 za	

dejavnost,	ki	je	predmet	razpisa	in	ima	za	opravljanje	te	dejavnosti	vsa	predpisana	dovoljenja.	

Ponudba	mora	veljati	90	dni	od	roka	za	predložitev	ponudbe.		

Ponudnik	 mora	 ponudbo	 izdelati	 v	 slovenskem	 jeziku.	 Ponudnik	 mora	 pripraviti	 en	 izvod	

ponudbene	dokumentacije,	ki	ga	sestavljajo	izpolnjeni	obrazci,	ESPD	in	zahtevane	priloge.		

Ponudba	 ne	 sme	 vsebovati	 nobenih	 sprememb	 in	 dodatkov,	 ki	 niso	 v	 skladu	 z	 razpisno	

dokumentacijo	ali	potrebni	zaradi	odprave	napak	ponudnika.	Variantne	ponudbe	niso	dovoljene.	

Opcije	niso	dovoljene.		

Naročnik	izvaja	postopek	oddaje	naročila	na	podlagi	veljavnega	zakona	in	podzakonskih	aktov,	

ki	 urejajo	 javno	 naročanje	 in	 v	 skladu	 z	 veljavno	 zakonodajo,	 ki	 ureja	 javne	 finance	 ter	

področjem,	ki	je	predmet	javnega	naročila.			
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1.	sklop	Nakup	gasilskega	vozila	z	osnovno	opremo	

Naložbo	 sofinancira	 Republika	 Slovenija	 in	 Evropska	 unija	 iz	 Evropskega	 sklada	 za	

regionalni	razvoj	(projekt	Na	pomoč	–	narava	grozi;	1.	del)	in		

	

2.	sklop	Nabava	dodatne	gasilske	opreme	

Naložbo	 sofinancira	 Republika	 Slovenija	 in	 Evropska	 unija	 iz	 Evropskega	 kmetijskega	

sklada	za	razvoj	podeželja:	(projekt	Na	pomoč	–	narava	grozi;	2.	del).	

	

Župan	Občine	Lovrenc	na	Pohorju	

Marko	Rakovnik,	prof.	 	
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2.	NAVODILA	ZA	IZDELAVO	PONUDBE	

	

1.	

Ponudniki	 morajo	 ponudbe	 predložiti	 v	 informacijski	 sistem	 e-JN	 na	 spletnem	 naslovu	

https://ejn.gov.si/eJN2,	 v	 skladu	 s	 točko	 3	 dokumenta	 Navodila	 za	 uporabo	 informacijskega	

sistema	 za	 uporabo	 funkcionalnosti	 elektronske	 oddaje	 ponudb	 e-JN:	 PONUDNIKI,	 ki	 je	 del	 te	

razpisne	dokumentacije	in	objavljen	na	spletnem	naslovu	https://ejn.gov.si/eJN2.	

Ponudnik	 se	 mora	 pred	 oddajo	 ponudbe	 registrirati	 na	 spletnem	 naslovu	

https://ejn.gov.si/eJN2,	 v	 skladu	 z	 Navodili	 za	 uporabo	 e-JN.	 Če	 je	 ponudnik	 že	 registriran	 v	

informacijski	sistem	e-JN,	se	v	aplikacijo	prijavi	na	istem	naslovu.	

Za	oddajo	ponudb	 je	 zahtevano,	da	uporabnik	ponudnika,	 ki	 je	 v	 informacijskem	sistemu	e-JN	

pooblaščen	za	oddajanje	ponudb	odda	s	klikom	na	gumb	»Oddaj«.	Informacijski	sistem	ob	oddaji	

zabeleži	 identiteto	 uporabnika	 in	 čas	 oddaje	 ponudbe.	 Uporabnik	 z	 dejanjem	 oddaje	 ponudbe	

izkaže	 in	 izjavi	 voljo	 v	 imenu	 ponudnika	 oddati	 zavezujočo	 ponudbo	 (18.	 člen	 Obligacijskega	

zakonika).	 Z	 oddajo	 ponudbe	 je	 le-ta	 zavezujoča	 za	 čas,	 naveden	 v	 ponudni,	 razen	 če	 jo	

uporabnik	ponudnika	umakne	ali	spremeni	pred	potekom	roka	za	oddajo	ponudbe.	

Ponudba	 se	 šteje	 za	 pravočasno	 oddano,	 če	 jo	 naročnik	 prejme	 preko	 sistema	 e-JN	

https://ejn.gov.si/eJN2	 najkasneje	 do	 roka	 določenega	 v	 obvestilu	 o	 javnem	 naročilu	

objavljenem	 na	 Portalu	 javnih	 naročil.	 Za	 oddano	 ponudbo	 se	 šteje	 ponudba,	 ki	 je	 v	

informacijskem	sistemu	e-JN	označena	s	statusom	»ODDANO«.	

Ponudnik	lahko	do	roka	za	oddajo	ponudb	svojo	ponudbo	umakne	ali	spremeni.	Če	ponudnik	v	

informacijskem	sistemu	e-JN	svojo	ponudbo	umakne,	se	šteje,	da	ponudba	ni	bila	oddana	 in	 je	

naročnik	v	sistemu	e-JN	tudi	ne	bo	videl.	Če	ponudnik	svojo	ponudbo	v	informacijskem	sistemu	

e-JN	spremeni,	je	naročniku	v	tem	sistemu	odprta	zadnja	oddana	ponudba.		

Po	preteku	roka	za	predložitev	ponudb	ponudbe	ne	bo	več	mogoče	oddati.	

Dostop	 do	 povezave	 za	 oddajo	 elektronske	 ponudbe	 v	 tem	 postopku	 javnega	 naročila	 je	

objavljen	v	obvestilu	o	naročilu	na	portalu	javnih	naročil.		
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2.	

Odpiranje	 ponudb	 bo	 potekalo	 avtomatično	 v	 informacijskem	 sistemu	 e-JN	 na	 spletnem	

naslovu	 https://ejn.gov.si/eJN2.	 Datum	 in	 ura	 odpiranja	 sta	 določena	 v	 obvestilu	 o	 naročilu	

objavljenem	na	portalu	javnih	naročil.	

Odpiranje	poteka	 tako,	 da	 informacijski	 sistem	e-JN	 samodejno	ob	uri,	 ki	 je	določena	 za	 javno	

odpiranje	ponudb,	prikaže	podatke	o	ponudnikih	 in	omogoči	dostop	do	pdf.	 dokumenta,	 ki	 ga	

ponudniki	naložijo	v	sistem	e-JN	pod	zavihek	»Predračun«.		

	

3.		

Ponudba	mora	vsebovati	naslednje	izpolnjene	obrazce	in	ostale	zahtevane	dokumente:	

q Ponudba	s	predračunom	-	naloži	se	v	razdelek	predračun;	

q ESPD	(izpolnjen	za	vse	gospodarske	subjekte	v	ponudbi);	

q Tehnična	dokumentacija	vozila-	naloži	v	razdelek	drugi	dokumenti;	

q Izjava	o	referencah;	

q Druge	 priloge,	 ostali	 deli	 ponudbe	 –	 scan	 celotne	 ponudbene	 dokumentacije	 -	 naloži	 v	

razdelek	drugi	dokumenti.	

	

Ponudnik	 v	 ponudbi	 priloži	 le	 dokumente,	 ki	 so	 navedeni	 v	 tej	 točki.	 Po	 pregledu	 ponudb	 bo	

naročnik	najugodnejšega	ponudnika	pozval	k	predložitvi	dokazil,	kot	je	navedeno	za	posamezni	

zahtevani	pogojem	oziroma	razlogom	za	izključitev.	

Na	poziv	 naročnika	bo	moral	 izbrani	 ponudnik	 v	 postopku	 javnega	naročanja	 ali	 pri	 izvajanju	

javnega	naročila,	v	roku	osmih	dni	od	prejema	poziva,	posredovati	podatke	o:	

- svojih	 ustanoviteljih,	 družbenikih,	 vključno	 s	 tihimi	 družbeniki,	 delničarjih,	

komanditistih	ali	drugih	lastnikih	in	podatke	o	lastniških	deležih	navedenih	oseb,	

- gospodarskih	subjektih,	za	katere	se	glede	na	določbe	zakona,	ki	ureja	gospodarske	

družbe,	šteje,	da	so	z	njim	povezane	družbe.	

Ponudnik,	ki	odda	ponudbo,	pod	kazensko	in	materialno	odgovornostjo	jamči,	da	so	vsi	podatki	

in	 dokumenti,	 podani	 v	 ponudbi,	 resnični,	 in	 da	 priložena	 dokumentacija	 ustreza	 originalu.	 V	

nasprotnem	primeru	ponudnik	naročniku	odgovarja	za	vso	škodo,	ki	mu	je	nastala.		

	

	



 

           
 

 

                                   
 
Evropski sklad za regionalni razvoj:Naložba v vašo prihodnost    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje	

4.	

Skupna	ponudba		

Ponudbo	lahko	predloži	skupina	gospodarskih	subjektov.		

Če	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 predloži	 skupno	 ponudbo,	 bo	 naročnik	 izpolnjevanje	

pogojev	 iz	 7.	 točke	 navodil	 za	 izdelavo	 ponudbe	 (razlogov	 za	 izključitev,	 pogojev	 poklicne,	

ekonomske	 in	 finančne	 sposobnosti)	 ugotavljal	 za	 vsakega	 ponudnika	 posebej,	 izpolnjevanje	

ostalih	pogojev	pa	za	vse	gospodarske	subjekte	skupaj.		

Vsi	 ponudniki	 v	 skupni	 ponudbi	 morajo	 izpolniti	 ESPD	 posamično	 in	 v	 njem	 navesti	 vse	

zahtevane	podatke.	

Naročnik	bo	vse	dokumente	naslavljal	na	vodilnega	partnerja	v	skupni	ponudbi,	ki	ga	označijo	v	

obrazcu	ponudba.		

Če	 bo	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 izbrana	 za	 izvedbo	 predmetnega	 naročila,	 bo	 morala	

predložiti	 pravni	 akt	 (sporazum	 ali	 pogodbo)	 o	 skupni	 izvedbi	 javnega	 naročila	 Pravni	 akt	 o	

skupni	 izvedbi	 javnega	naročila	mora	natančno	 opredeliti	 naloge	 in	 odgovornosti	 posameznih	

gospodarskih	 subjektov	 za	 izvedbo	 javnega	 naročila.	 Pravni	 akt	 o	 skupni	 izvedbi	 javnega	

naročila	mora	tudi	opredeliti	nosilca	posla,	ki	skupino	gospodarskih	subjektov	v	primeru,	da	je	

tej	javno	naročilo	dodeljeno,	zastopa	neomejeno	solidarno	do	naročnika.	Zgoraj	navedeni	pravni	

akt	 stopi	 v	 veljavo	 v	primeru,	 če	 bo	 skupina	 gospodarskih	 subjektov	 izbrana	kot	 najugodnejši	

ponudnik.	

	

5.		

Predračun		

Ponudnik	mora	navesti	končno	ceno	v	evrih	brez	DDV.	Končna	cena	mora	vsebovati	vse	stroške	

(prevozne,	 špediterske,	 usposabljanja),	 dodatni	 popusti	 in	 rabati	 morajo	 biti	 že	 upoštevani	 v	

ponudbenem	predračunu.	Naknadno	naročnik	ne	bo	priznaval	nobenih	stroškov,	ki	niso	zajeti	v	

ponudbeno	ceno.	

Ponudnik	 v	 sistemu	 e-JN	 v	 razdelek	 »Predračun«	 naloži	 izpolnjen	 obrazec	 Ponudba	 s	

predračunom	v	.pdf	datoteki,	ki	bo	dostopen	na	javnem	odpiranju	ponudb.	
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6.	

Po	javnem	odpiranju	ponudb	bo	kontaktna	oseba	naročnika	vsa	obvestila,	zahteve	in	dopolnitve	

ponudb	 ter	 druge	 informacije	 o	 javnem	 naročilu	 pošiljala	 preko	 informacijskega	 sistema	 e-

Oddaja	na	elektronsko	pošto,	ki	je	navedena	v	tem	sistemu.		

	

7.		

Sklenjene	bodo	štiri	pogodbe.	

Za	sklop	1	bosta	sklenjeni	2	pogodbi.	Ločeno	za	PGD	Lovrenc	na	Pohorju	za	blago,	kjer	 so	oni	

plačniki	in	ločeno	za	Občino	Lovrenc	na	Pohorju	tam	kjer	je	plačnik	blaga	občina.		

Za	sklop	2	bosta	sklenjeni	2	pogodbi.	Ločeno	za	PGD	Lovrenc	na	Pohorju	za	blago,	kjer	 so	oni	

plačniki	in	ločeno	za	Občino	Lovrenc	na	Pohorju	tam	kjer	je	plačnik	blaga	občina.		

	

3.	UGOTAVLJANJE	SPOSOBNOSTI	

	

Ponudnik	mora	izpolnjevati	vse	v	tej	točki	navedene	pogoje.		

A.	Razlogi	za	izključitev	

1.	 Naročnik	 bo	 izključil	 ponudnika	 iz	 sodelovanja	 v	 postopku	 oddaje	 javnega	 naročila,	 če	

obstajajo	razlogi	za	izključitev	določeni	v	75.	členu	ZJN-3.	

Dokazilo:	ESPD	

	

B.	Pogoji	za	sodelovanje:		

B.1	Ustreznost	za	opravljanje	poklicne	dejavnosti:	

1.	 Ponudnik	 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.		

	

2.	Ponudnik	ima	veljavno	dovoljenje	pristojnega	organa	za	opravljanje	dejavnosti,	ki	je	predmet	

javnega	 naročila,	 če	 je	 za	 opravljanje	 take	 dejavnosti	 na	 podlagi	 posebnega	 zakona	 takšno	

dovoljenje	 potrebno,	 ali	 morajo	 biti	 člani	 posebne	 organizacije,	 da	 bi	 lahko	 v	 državi,	 v	 kateri	

imajo	svoj	sedež,	opravljali	storitev.		

Dokazilo	za	1.	in	2.	točko:	ESPD	
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B.2	Ekonomski	in	finančni	položaj:		

1.	Ponudnik	v	zadnjih	šestih	mesecih	šteto	od	oddaje	ponudbe	ni	imel	blokiranih	transakcijskih	

računov.	

2.	Ponudnik	mora	nuditi	trideset	(30)	dnevni	plačilni	rok,	ki	prične	teči	z	dnem	prejema	pravilno	

izstavljene	fakture.		

Dokazilo:	ESPD	

	

B.3	Tehnična	in	strokovna	sposobnost:	

1.	 Ponudnik	 je	 kvalitetno	 in	 strokovno	 izpolnjeval	 pogodbene	 obveznosti	 iz	 prejšnjih	 pogodb	

sklenjenih	v	zadnjih	treh	letih.		

2.	 Ponudnik	 je	 v	 zadnjih	 treh	 letih,	 šteto	 od	 roka	 za	 oddajo	 ponudb	 dobavil	 najmanj	 eno	 (1)	

gasilsko	vozilo	največje	dolžine	6m,	rezervoarjem	za	vodo	od	1500	lit	do	3500	lit	in	NDM	od	11t	

do	16t.		

3.	Ponudnik	se	obvezuje,	da	bo	kupcu	dobavil	novo	gasilsko	vozilo	najkasneje	v	dveh	mesecih	in	

pol	 po	 podpisu	 pogodbe	 (1.	 sklop).	 Za	 2.	 SKLOP	 se	 ponudnik	 obvezuje	 dobaviti	 opremo	 v	 4	

mesecih	po	sklenitvi	pogodbe.		

4.	 Ponudnik	 zagotavlja,	 da	 ponujeno	 vozilo	 v	 celoti	 izpolnjuje	 tehnične	 zahteve	 naročnika	 in	

standarde	navedene	v	Tehnični	specifikaciji.	

5.	 Ponudnik	 na	 lastne	 stroške	 zagotavlja	 usposabljanje	 na	 naslovu	 naročnika	 za	 uporabnike	

vozila.		

6.	 Ponudnik	 zagotavlja	 3	 letno	 garancijo/	 do	 250.000,00	 prevoženih	 km	 (sklop	 1).	 Za	 sklop	 2	

ponudnik	zagotavlja	3	letno	garancijo.	

Dokazilo	za	točke	1,	2,	3,	4,	5,	6.:	ESPD	

Dokazilo	za	točko	2:	izjava	o	referencah	

	

ESPD	predstavlja	uradno	izjavo	gospodarskega	subjekta,	da	ne	obstajajo	razlogi	za	izključitev	in	

da	izpolnjeje	pogoje	za	sodelovanje.	S	predložitvijo	obrazca	ESPD	ponudnik	potrdi,	da	izponjuje	

vse	 zahteve	 in	 pogoje	 naročnika	 in	 sprejema	 vsebino	 vzorca	 pogodbe	 in	 zahteve	 iz	 tehnične	

specifikacije	naročila.		

Gospodarski	 subjekt	 naročnikov	 obrazec	 ESPD	 v	 xml.	 uvozi	 na	 spletni	 strani	 portala	 javnih	

naročil	(	https://www.enarocanje.si/_ESPD/	)	in	ga	izpolni.	
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Gospodarski	 subjekt	 mora	 v	 obrazcu	 ESPD	 navesti	 vse	 informacije,	 na	 podlagi	 katerih	 bo	

naročnik	potrdila	 ali	 druge	 informacije	pridobil	 v	nacionalni	 bazi	 podatkov	 ter	 v	predmetnem	

obrazcu	podati	soglasje,	da	dokazila	pridobi	naročnik.	

Izpolnjen	 in	 podpisan	 ESPD	 mora	 biti	 v	 ponudbi	 priložen	 za	 vse	 gospodarske	 subjekte,	 ki	 v	

kakršni	 koli	 vlogi	 sodelujejo	 v	 ponudbi	 (ponudnik,	 sodelujoči	 ponudniki	 v	 primeru	 skupne	

ponudbe,	gospodarski	subjekti,	na	katerih	kapacitete	se	sklicuje	ponudnik	in	podizvajalci).			

Ponudnik,	ki	v	 sistemu	e-JN	oddaja	ponudbo,	naloži	 svoj	ESPD	v	 razdelek	»ESPD	–	ponudnik«,	

ESPD	ostalih	sodelujočih	pa	naloži	v	razdelek	»ESPD	–	ostali	sodelujoči«.	Ponudnik,	ki	v	sistemu	

e-JN	oddaja	ponudbo,	lahko	naloži	podpisan	ESPD	v	.pdf	obliki	ali	ga	le	naloži	v	obliki	.xml	in	bo	

podpisan	hkrati	s	podpisom	ponudbe.	Tudi	če	ponudnik	naloži	podpisan	ESPD	v	.pdf	obliki	bo	ta	

hkrati	s	podpisom	ponudbe	podpisan	še	enkrat.		

Za	ostale	 sodelujoče	ponudnik	v	 razdelek	»ESPD	–	ostali	 sodelujoči«	priloži	podpisane	ESPD	v	

pdf.	obliki,	ali	v	elektronski	obliki	podpisan	xml.		

	

4.	MERILA	

	

Za	izbor	najugodnejšega	ponudnika	bo	uporabljeno	merilo	ekonomsko	najugodnejša	ponudba	–	

najnižja	cena	za	posamezni	sklop.	Izbira	bo	opravljena	po	sklopih.	

	

5.	PRAVNO	VARSTVO	V	POSTOPKU	JAVNEGA	NAROČANJA	

	

Zahtevek	za	revizijo	v	predrevizijskem	postopku	lahko	v	skladu	z	Zakonom	o	pravnem	varstvu	v	

postopkih	 javnega	 naročanja	 (Uradni	 list	 RS,	 št.	 43/2011,	 60/2011,	 63/2013,	 90/14	 -	 ZDU	 in	

60/17)	vloži	vsaka	oseba,	ki	ima	ali	je	imela	interes	za	dodelitev	naročila	in	ki	verjetno	izkaže,	da	

ji	 je	 bila	 ali	 bi	 ji	 lahko	 bila	 povzročena	 škoda	 zaradi	 ravnanja	 naročnika,	 ki	 se	 v	 revizijskem	

zahtevku	v	predrevizijskem	postopku	navaja	kot	kršitev	naročnika	v	postopku	oddaje	 javnega	

naročanja.	

Vlagatelj	 mora	 ob	 vložitvi	 zahtevka	 za	 revizijo,	 ki	 se	 nanaša	 na	 vsebino	 objave	 ali	 razpisno	

dokumentacijo	vplačati	takso	v	znesku	4.000,00	EUR	na	TRR	številka	SI56	0110	0100	0358	802,	

odprt	 pri	 Banki	 Slovenije,	 Slovenska	 35,	 1505	 Ljubljana,	 Slovenija,	 SWIFT	 KODA:	 BSLJSI2X;	

IBAN:SI56011001000358802	–	taksa	za	postopek	revizije	javnega	naročanja.	
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Zoper	 vsebino	 objave	 ali	 razpisno	 dokumentacijo	 lahko	 ponudnik	 vloži	 zahtevek	 za	 revizijo	 v	

predrevizijskem	postopku	v	desetih	delovnih	dneh	od	objave	obvestila	o	javnem	naročilu.		

Zahtevek	 za	 revizijo	 v	 predrevizijskem	 postopku	 mora	 biti	 vložen	 pri	 naročniku	 in	 sicer	

neposredno	na	sedežu	naročnika	ali	po	pošti	priporočeno	s	povratnico	ali	v	elektronski	obliki,	če	

je	podpisan	z	varnim	elektronskim	podpisom,	overjenim	s	kvalificiranim	potrdilom.	

	

Župan	Občine	Lovrenc	na	Pohorju	

Marko	Rakovnik,	prof.	 	
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6.	VZOREC	POGODBE	

(opomba:	Pogodba	bo	sklenjena	za	vsak	sklop	posebej.	Prav	tako	bo	znotraj	sklopa	sklenilo	svojo	

pogodbo	PGD	za	del,	ki	ga	plačajo	in	svojo	pogodbo	občina	za	blago,	ki	ga	ona	plača.	Torej	4	

pogodbe.)	

	

Občina	Lovrenc	na	Pohorju	oziroma	PGD	Lovrenc	na	Pohorju,	ki	jo	zastopa	__________	(v	

nadaljevanju:	kupec)	

matična	številka:	____________________	

identifikacijska	številka	za	DDV:	____________________	 	 	 	 	

	

in	

	

____________________,	ki	ga	zastopa	__________	(v	nadaljevanju:	prodajelec)		

matična	številka:	____________________	

identifikacijska	številka	za	DDV:	____________________	

bančni	račun	številka:	__________,	odprt	pri	____________________	

	

sta	dogovorila	in	sklenila	naslednjo	

KUPOPRODAJNO	POGODBO,	št.	__________	

	

1.	člen	

Pogodbeni	stranki	ugotavljata,	da	je	kupec	izvedel	javno	naročilo	po	odprtem	postopku	v	skladu	

s	40.	členom	Zakona	o	javnem	naročanju	(Uradni	list	RS,	št.	91/2015	in	14/2018),	objavljeno	na	

Portalu	 javnih	 naročil	 z	 dne	 ________	 ,	 pod	 številko	 objave	 ________	 in	 v	 Uradnem	 listu	 EU	 št.	

dokumenta	_______________	z	dne	__________________________za	________	.		

Prodajalec	 bo	 v	 skladu	 s	 to	 pogodbo	 kupcu	 dobavil	 novo	 gasilsko	 vozilo	 (1sklop)	 oziroma	

/dodatno	gasilsko	opremo	(2.	sklop)	po	ponudbenem	predračunu,	številka	________	.		

Sestavni	 del	 kupoprodajne	 pogodbe	 je	 tudi	 razpisna	 in	 ponudbena	 dokumentacija,	 tehnična	

specifikacija	vozila	in	splošni	pogoji	kupca.	

1.	sklop	Nakup	gasilskega	vozila	z	osnovno	opremo	
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Naložbo	 sofinancira	 Republika	 Slovenija	 in	 Evropska	 unija	 iz	 Evropskega	 sklada	 za	

regionalni	razvoj	(projekt	Na	pomoč	–	narava	grozi;	1.	del)	in		

	

2.	sklop	Nabava	dodatne	gasilske	opreme	

Naložbo	 sofinancira	 Republika	 Slovenija	 in	 Evropska	 unija	 iz	 Evropskega	 kmetijskega	

sklada	za	razvoj	podeželja:	(projekt	Na	pomoč	–	narava	grozi;	2.	del).	

	

2.	člen	

Pogodbena	vrednost	naročila	znaša	po	ponudbenem	predračunu,	 številka	 ________	z	dne________,	

________	EUR	brez	DDV	za	sklop	1	oziroma	sklop	2.		

Cena	iz	ponudbe	je	fiksna.	

	

3.	člen	

Prodajalec	se	obvezuje,	da	bo	kupcu	dobavil	novo	gasilsko	vozilo	najkasneje	do	___________	.		

	

4.	člen	

Prodajalec	zagotavlja	dostavo	DDP	(Delivery	Duty	Paid,	Incoterms	2000)	dostavljeno	v	prostore	

PGD	Lovrenc	na	Pohorju.		

	

5.	člen	

Prodajalec	 bo	 kupcu	 predal	 tehnična	 navodila,	 garancijo	 in	 druge	 dokumente	 o	 vozilu,	 ki	 so	

potrebni	za	normalno	vzdrževanje	v	slovenskem	jeziku.	

	

6.	člen	

Kakovostni	prevzem	se	izvede	pri	prodajalcu,	vse	stroške	prevzame	prodajalec.	Pri	prevzemu	se	

bodo	 izvedli	 vsi	 zahtevani	preizkusi	 in	pregledi	 vozila	 in	njegovega	delovanja.	Vsi	preizkusi	 in	

testiranja	bodo	ustrezno	dokumentirani.	

O	 prevzemu	 vozila	 sestavijo	 pooblaščeni	 predstavniki	 pogodbenih	 strank	 primopredajni	

zapisnik,	v	katerem	natančno	ugotovijo	predvsem:	

q ali	 vozilo	 ustreza	 določilom	 razpisne	 dokumentacije,	 specifikacijam,	 določilom	 pogodbe,	

veljavnim	zakonskim		predpisom	in	pravilom	stroke;	
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q datume	začetka	in	končanja	dobave	in	datum	prevzema;	

q kakovost	vozila	z	opremo	in	pripombe	kupca	v	zvezi	s	kakovostjo	dobavljenega;	

q morebitna	odprta,	med	predstavniki	pogodbenih	strank	sporna	vprašanja	tehnične	narave;		

q ugotovitev	o	sprejemu	atestov,	standardov	in	garancijskih	listov.	

Za	vozilo,	 za	katero	 se	bo	ugotovilo,	da	kakorkoli	 odstopa	od	navedb	v	 razpisni	 ali	 ponudbeni	

dokumentaciji,	ali	ni	skladno	z	določili	te	pogodbe	in	s	specifikacijami,	bo	zavrnjeno,	zaradi	česar	

bo	prodajalec	prešel	v	zamudo.	

Ob	 podpisu	 pogodbe	 porodajalec	 izroči	 kupcu	 finančno	 zavarovanje	 za	 dobro	 izvedbo	

pogodbenih	obveznosti	(bianco	menica	s	pooblastilom	za	unovčitev)	v	garancijski	dobi	v	višini	

10	%	vrednosti	pogodbe	v	EUR	z	DDV.		

Kadar	se	prodajalec	po	svoji	krivdi	pri	dobavi	ne	drži	s	to	pogodbo	dogovorjenih	rokov	dobave	

vozila,	 ki	 je	 predmet	 te	 pogodbe,	 sme	kupec	 za	 vsak	dan	 zamude	 zahtevati	 plačilo	pogodbene	

kazni	 v	 višini	 5	 promilov	 pogodbene	 vrednosti.	 Skupna	 višina	 pogodbene	 kazni	 lahko	 znaša	

največ	10	%	vrednosti	gasilskega	vozila.	

	

7.	člen	

Prodajalec	 bo	 ob	 podpisu	 primopredajnega	 zapisnika	 kupcu	 izročil	 finančno	 zavarovanje	 za	

odpravo	napak	v	garancijskem	roku	(3x	Bianco	menica	s	pooblastilom	za	unovčitev)	v	višini	5	%	

od	 pogodbene	 cene	 z	 DDV,	 ki	 jo	 bo	 kupec	 unovčil,	 če	 prodajalec	 ne	 bo	 izvrševal	 garancijskih	

obveznosti	v	rokih	(3	leta)	in	na	način,	kot	je	opredeljeno	v	tej	pogodbi.	

	

8.	člen	

Kupec	bo	 v	 primeru	 zamude	pri	 dobavi,	 ki	 ni	 posledica	 višje	 sile	 ali	 razlogov	na	 strani	 kupca,	

unovčil	 finančno	 zavarovanje	 za	 dobro	 izvedbo	 posla.	 Kupec	 bo	 v	 tem	 primeru	 tudi	 razdrl	

pogodbo,	vendar	v	tem	primeru	ne	bo	zahteval	plačila	pogodbene	kazni	v	skladu	s	6.	členom	te	

pogodbe.	

	

9.	člen	

Kupec	se	obveže	plačati	v	roku	tridesetih	(30)	dni	po	prejemu	pravilno	izstavljenega	računa	na	

transakcijski	račun	prodajalca	št.		______	odprt	pri	________.		
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V	 primeru	 zamude	 s	 plačilom	 je	 kupec	 dolžan	 prodajalcu	 na	 njegovo	 zahtevo	 plačati	 zakonite	

oziroma	zamudne	obresti.	Prodajalec	lahko	zahteva	plačilo	do	dneva	poplačila.	

	

10.	člen	

Prodajalec	 se	 zaveže,	 da	 bo	 za	 popravila	 dobavljenega	 gasilskega	 vozila	 v	 času	 garancijskega	

vzdrževanja	 nemoteno	 zagotavljal	 servis	 na	 lastne	 stroške	 na	 lokaciji	 prodajalca.	 Servis	 in	

rezervne	dele	bo	prodajalec	zagotavljal	še	petnajst	(15)	let	po	preteku	garancijskega	roka.		

	

11.	člen	

Pogodbene	stranke	se	obvezujejo,	da	bodo	naredile	vse	kar	je	potrebno	za	izvršitev	te	pogodbe	

in	da	bodo	ravnale	kot	dobri	gospodarji.	

Kupec	bo	vse	pripombe	v	zvezi	z	izvrševanjem	te	pogodbe	sporočal	prodajalcu	v	pisni	obliki.		

	

12.	člen	

Skrbnik	pogodbe	na	strani	kupca	je	________.		

Za	nadzor	nad	izvajanjem	pogodbe	s	strani	prodajalca	skrbi	________.		

	

13.	člen	

Morebitne	spore	iz	te	pogodbe,	ki	 jih	pogodbene	stranke	ne	bi	mogli	rešiti	sporazumno,	rešuje	

stvarno	pristojno	sodišče	na	sedežu	kupca.	

	

14.	člen	

Pogodba,	pri	kateri	kdo	v	imenu	ali	na	račun	druge	pogodbene	stranke,	predstavniku	ali	

posredniku	organa	ali	organizacije	iz	javnega	sektorja	obljubi,	ponudi	ali	da	kakšno	nedovoljeno	

korist	za:	

- pridobitev	posla	ali	

- za	sklenitev	posla	pod	ugodnejšimi	pogoji	ali	

- za	opustitev	dolžnega	nadzora	nad	izvajanjem	pogodbenih	obveznosti	ali	

- za	 drugo	 ravnanje	 ali	 opustitev,	 s	 katerim	 je	 organu	 ali	 organizaciji	 iz	 javnega	 sektorja	

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

predstavniku,	zastopniku,	posredniku;	

je	nična.	

	

15.	člen	

Ta	 pogodba	 je	 sklenjena	 pod	 razveznim	 pogojem,	 ki	 se	 uresniči	 v	 primeru	 izpolnitve	 ene	 od	

naslednjih	okoliščin:	

-	če	bo	naročnik	seznanjen,	da	je	sodišče	s	pravnomočno	odločitvijo	ugotovilo	kršitev	obveznosti	

delovne,	okoljske	ali	socialne	zakonodaje	s	strani	dobavitelja	ali	podizvajalca	ali		

-	če	bo	naročnik	seznanjen,	da	je	pristojni	državni	organ	pri	dobavitelju	ali	podizvajalcu	v	času	

izvajanja	pogodbe	ugotovil	najmanj	dve	kršitvi	v	zvezi	s:	

• plačilom	za	delo,		

• delovnim	časom,		

• počitki,		

• opravljanjem	dela	na	podlagi	pogodb	civilnega	prava	kljub	obstoju	elementov	delovnega	

razmerja	ali	v	zvezi	z	zaposlovanjem	na	črno		

in	 za	kateri	mu	 je	bila	 s	pravnomočno	odločitvijo	ali	 več	pravnomočnimi	odločitvami	 izrečena	

globa	za	prekršek,	

in	pod	pogojem,	da	je	od	seznanitve	s	kršitvijo	in	do	izteka	veljavnosti	pogodbe	še	najmanj	šest	

mesecev	oziroma	če	dobavitelj	nastopa	s	podizvajalcem	pa	tudi,	če	zaradi	ugotovljene	kršitve	pri	

podizvajalcu	dobavitelj	ne	nadomesti	ali	zamenja	tega	podizvajalca,	na	način	določen	v	skladu	s	

94.	členom	ZJN-3	in	določili	te	pogodbe	v	roku	30	dni	od	seznanitve	s	kršitvijo.		

V	 primeru	 izpolnitve	 okoliščine	 in	 pogojev	 iz	 prejšnjega	 odstavka	 se	 šteje,	 da	 je	 pogodba	

razvezana	z	dnem	sklenitve	nove	pogodbe	o	izvedbi	javnega	naročila	za	predmetno	naročilo.	O	

datumu	sklenitve	nove	pogodbe	bo	naročnik	obvestil	dobavitelja.	

Če	naročnik	v	roku	30	dni	od	seznanitve	s	kršitvijo	ne	začne	novega	postopka	javnega	naročila,	

se	šteje,	da	je	pogodba	razvezana	trideseti	dan	od	seznanitve	s	kršitvijo.	

	

16.	člen	

Pogodba	 je	 sestavljena	 in	 podpisana	 v	 dveh	 (2)	 enakih	 izvodih,	 od	 katerih	 prejme	 vsaka	 od	

pogodbenih	strank	po	en	izvod.	
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Pogodba	 stopi	 v	 veljavo,	 ko	 jo	 podpiše	 zadnja	 od	 pogodbenih	 strank	 in	 ko	 prodajalec	 izroči	

kupcu	finančno	zavarovanja	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti.	

	

Podpisano	dne	………………..		

	

Številka:………………………	

	

Podpisano	dne	………………	

	

Številka:	

	

PRODAJALEC:	

	

KUPEC:	

	

Priloge:	

1. Navodilo	za	uporabo	v	slovenskem	jeziku,	

2. tehnična	specifikacija	in	ponudbena	dokumentacija,	

3. finančno	zavarovanje	za	dobro	izvedbo	pogodbenih	obveznosti,	

4. garancija	za	vozilo,	

5. lastna	izjava	prodajalca	o:		
o njegovih	 ustanoviteljih,	 družbenikih,	 vključno	 s	 tihimi	 družbeniki,	 delničarjih,	

komanditistih	ali	drugih	lastnikih	in	podatke	o	lastniških	deležih	navedenih	oseb	ter	o	

o gospodarskih	 subjektih,	 za	katere	 se	 glede	na	določbe	 zakona,	 ki	 ureja	 gospodarske	

družbe,	šteje,	da	so	z	njim	povezane	družbe.	
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PRILOGA:		

IZJAVA	O	LASTNIŠKIH	DELEŽIH	

Skladno	z	določili	14.	 člena	Zakona	o	 integriteti	 in	preprečevanju	korupcije	 (Uradni	 list	RS,	 št.	

69/2011)	spodaj	podpisani	zakoniti	zastopnik	ponudnika:	

-	izjavljam,	da	so	družbeniki	gospodarskega	subjekta	(podatki	o	udeležbi	fizičnih	in	pravnih	oseb	

v	lastništvu	gospodarskega	subjekta,	vključno	z	udeležbo	tihih	družbenikov)	naslednji:		

	

Ime	in	priimek		

ali	

Firma	in	sedež	pravne	osebe	

Naslov	prebivališča	

ali	

	Davčna	in	matična	številka	

Delež	lastništva		

ali	

Delež	lastniškega	

	gospodarskega	subjekta		

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	

-	 izjavljam,	 da	 so	 gospodarski	 subjekti	 za	 katere	 se	 glede	 na	 določbe	 zakona,	 ki	 ureja	

gospodarske	družbe,	šteje	da	so	povezane	družbe	z	gospodarskim	subjektom	naslednje:		

	

Firma	in	sedež		 Davčna	in	matična	številka	 Delež	lastniškega	

	gospodarskega	subjekta		

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	

Oziroma	 v	 kolikor	 v	 zgornji	 tabeli	 ni	 naveden	 noben	 gospodarski	 subjekt	 izjavljam,	 da	 ne	

obstajajo	 gospodarski	 subjekti,	 ki	 se	 skladno	 z	 določili	 zakona,	 ki	 ureja	 gospodarske	 družbe,	

štejejo	za	povezane	družbe	z	gospodarskim	subjektom.		

Datum:	____________________	 	 	 	 Žig	in	podpis:	__________	 	
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7.1	TEHNIČNA	SPECIFIKACIJA	1.	sklop	

	

Tehnična	 specifikacija	 je	 sestavni	 del	 razpisne	 dokumentacije.	 V	 določenih	 postavkah	 je	 lahko	

navedeno	 ime	 blagovne	 znamke	 –	 naročnik	 zahteva	 blago	 enakovredne	 kvalitete	 (v	 istem	

kvalitetnem	rangu)	in	enakih	tehničnih	karakteristik.	

	

	

POVZETEK	SPECIFIKACIJE	VOZILA	(	kot	naprimer	ATEGO	927	AF	4x4)	

-	 Motor	EURO	6	

-	 AdBlue	sistem	–	rezervoar	8	lit	

-		 Gibalna	prostornina	motorja	–	od	7500cm3	do	7700	cm3	

-	 Moč	motorja	najmanj	200	kW/270KM	

-	 Navor	motorja	v	Nm	pri	1600/min	1.100		

-	 Ročni	menjalnik			

-										 Kabina	–	kratka	S	

-										 Klasičen	kokpit	

-	 Bobnasta	zavora	na	sprednji	in	zadnji	premi	

-	 Pogon	4x4		

-	 Zapora	diferenciala	na	prednji	in	zadnji	premi	

-										 	Barva	ognjeno	rdeča	

-		 vozilo	za	desni	promet	

-	 tovarniško	novo	vozilo	

	

RAZČLENJENE	ZAHTEVE	VOZILA	

OSNOVE	VOZILA	 	 	

-	 Adaptacija	šasije	in	kolesna	konfiguracija	 	 4x4	

-	 Rezervoarji	prilagojeni	za	 	 	 	 urbano	delovanje	

-	 Pnevmatike	prilagojene	za	 	 	 	 gasilsko	vozilo	4x4	–	cesta	in	teren	

	

TIP	VOZILA	 	 	 	 	
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-	 Osnovna	šasija	tovornjaka	 	 	 	 gasilsko	vozilo	

-	 Adaptacija	šasije	 	 	 	 	 šasija	

-	 Konfiguracija	 	 	 	 	 	 4x4	

-	 Višina	šasije	 	 	 	 	 	 ne	sme	presegati	2950mm	

-	 Položaj	volanskega	obroča	 	 	 	 levo	

	

DIMENZIJE	 	 	

-	 Zunanja	širina	vozila																				 	 2500	mm	

-	 Medosna	razdalja	 	 	 	 3260	mm	

	

PNEVMATIKE	

1. Prema																																																																		2x	365/80	R20	Continental			R12K56	10	Cross	

country	

2. Prema																																																																				2x	365/80	R20		Continental			R12K56	10	Cross	

country	

3. Rezervno	kolo																																																								1x	365/80	R20	Continental			R12K56	10	

Cross	country	

	 		

MASE	 	 	

-	 Masa	prednja	prema	 	 	 	 																	 		3477	kg	

-	 Masa	zadnja	prema	 	 	 	 	 	 1696	kg		

-		 Masa	praznega	vozila	 	 	 	 	 	 5173	kg	

-		 nosilnost		 	 	 	 	 	 	 5827	kg	

-	 Največja	zakonsko	dovoljena	masa	vozila	(NDM)	 	 11000	kg		

	 		

STANDARDNA	OPREMA		

- sprednja	prema	4,7t	

- zavora	ABS	

- ABS	,	izklopljiv	

- Kontrola	kondenzata	za	sistem	stisnj.	Zraka	

- Krmilo	ZF	8095	



 

           
 

 

                                   
 
Evropski sklad za regionalni razvoj:Naložba v vašo prihodnost    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje	

- stabilizator	pod	okvirjem,	zadnja	prema	

- sovoznikov	togi	sedež,	enojni	

- sedežna	prevleka,	gladka	tkanina	

- Filter	za	cvetni	prah	

- Polica	nad	sprednjim	steklom	z	2	predaloma				

- Strešna	loputa	(lina)	

- Akumulatorji	2x12V	/100	Ah,	brez	vzdrževanja	

- Generator	28	V	/100A	

- Glavno	ogledalo	,	električno,	na	voznikovi	strani	

- Vhod	v	kabino,	vsaj	dve	stopnici	

- Blokada	zagona	s	transponderjem	

- Menjalnik	G	90-6/6,70-0,73	

- Razdelilno	gonilo	VG	1000-3W/1,61-0,98	vklopljivo	

- Kombiniran	inštrument,	10,4	cm	

- Ranžirni	rezerv.	20l	

- Držalo	zadnjih	luči,	za	prevoz	vozila	

- Izpušna	naprava,	gasilsko	vozilo	

- Luč	za	dnevno	vožnjo	

- Motorna	zavora	

- Zvočna	izolacija	po	ECE	

- Zadnje	vzmeti,	7,1t,	parabolne	

- Omejevalnik	hitrosti,100	km/h	

- Tempomat	

- Garancija	3	leta/250.000km	

	

	DODATNA	OPREMA		

- Zadnja	prema,	krož.	Zobnik,	390,	hipoid,	7,7t,	enj.	

- Prestavno	razmerje	preme	i=5,875	

- Elektronska	enota	za	oskrbo	s	stis.	zrakom,	srednja	

- Parkirna	zavora,	dodatno	na	sprednji	premi	

- Zavora	za	priklopnik,	2-krožna	
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- Voznikov	nihajni	sedež		

- Električni	pomik	oken	na	obeh	straneh	

- Gumijasti	predpražniki	za	voznika	in	sovoznika	

- Klimatska	naprava	

- PSM,CAN	nadgradnje	in	priklopnika,	ISO	11992	

- Vtičnica	za	priklop	24V,	15-polna	

- Opozorilnik	za	vzvratno	vožnjo	

- Sprednje	ogledalo	ogrevano	

- Sklopka,	daljinsko	upravljana	

- Brez	tahografa	

- CD-radio	

- Predpriprava	za	12	V	iskalnik	proste	frekvence	

- Halogenske	meglenke	

- Zaščitna	mreža	proti	kamenju	

- Predoprema	za	vrtečo	signalno	luč	

- NA	61-10b,	prirobnica	,	sred.	vrtil.	

- Hlajenje	olja	v	menjalniku	

- Sprednja	vzmet	,	5,7,	parabolna	

- Vlečna	sklopka	Rockinger	

- Vlečna	sklopka	G135	

- Prečni	nosilec	za	vlečno	sklopko	G135	

- Zaščitni	pokrov	za	kolesne	matice	

- Polpoglobljeno	platišče	11.00-20,	ojač.,	enoj.pn	

- Držalo	rezervnega	kolesa	(provizorično)	

- Rezervno	kolo	

- Instrumenti/tiskovine/ploščice	slovenski	

- Dvigalka	na	šasiji	

- Cev	za	polnjenje	pnevmatik	

- Pomožni	odgon,	enojni	
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	KARAKTERISTIKA	ČRPALKE		

- Črpalka	mora	izpolnjevati	zahteve	SIST	EN	1028	–	1.	in	2.	del,	 	FPN	10	-2000	/	FPH	

40/250	

	

																																			Normalni	tlak																																																					2500	l/min	pri	10	bar		

																																			Visoki	tlak																																																												400	l/min	pri	40	bar		

	

- Delovanje	 črpalke	 mora	 biti	 omogočeno	 preko	 kardanskega	 prenosa	 s	 pomožnim	

odgonom	na	menjalniku	vozila	

- avtomatska	toplotna	zaščita	(če	črpalka	obratuje	in	ni	trenutnega	odvzema	vode	

(zaprti	vsi	izhodni	ventili),	lahko	temperatura	vode	doseže	previsoko	stopnjo,	zato	

mora	imeti	črpalka	pnevmatsko	krmiljen	ventila,	ki	se		avtomatsko	odpre,	da	lahko	

pregreta	voda	izteče)	

- avtomatsko	regulacijo	tlaka	

- Oskrba	sesalnega	dela	 črpalke	mora	biti	preko	sesalnega	priključka	A	premera	110	

mm	opremljenega	s	spojko	Storz	110mm	ter	slepo	spojko			

- dva	tlačna	priključki	B	Storz	75	mm,	opremljena	z	ročnim	zapornim	ventilom.	

- dva	visokotlačna	izvoda		

- Armaturna	 plošča	 črpalke	 je	 opremljena	 z	 vsemi	 potrebnimi	 merilniki	 po	 normah	

proizvajalca	 črpalke	 vključno	 z	 elektronskim	 prikazovalnikom	 nivoja	 vode	 v	

rezervoarju.	

- Upravljanje	črpalke	je	mehansko	-	ročno	ali	preko	tipkal	na	armaturni	plošči	črpalke.	

- Stopnja	 črpalke	 za	 nor	 n	 tlak	 mora	 biti	 izvedena	 kot	 enostopenjska	 črpalka	 z	

radialnim	 tekačem,	 stopnja	za	visoki	 tlak	pa	kot	večstopenjska	črpalka	z	 radialnimi	

tekači.	

- Stopnji	 za	 normalen	 in	 visoki	 tlak	 morata	 biti	 nameščeni	 na	 eni	 osi	 in	 obrnjeni	 v	

nasprotnih	smereh	zato,	da	se	osna	odriva	 izenačita	 in	 je	tako	zagotovljena	karseda	
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dolga	življenjska	doba	črpalke.	

- Glavni	 ležaj	 osi	 črpalke	 mora	 biti	 izveden	 kot	 valjčni	 ležaj,	 ki	 potrebuje	 mazanje	

oziroma	ga	je	mogoče	mazati.		

- Tesnjenje	 osi	 črpalke	 proti	 atmosferskemu	 tlaku	 mora	 biti	 izvedeno	 z	 mehanskim	

drsnim	tesnilom,	ki	ne	zahteva	posebnega	vzdrževanja.	

- Ohišje	 in	 tekači	 črpalke	morajo	biti	 izdelani	 iz	 lahke	kovinske	zlitine,	ki	 je	odporna	

proti	koroziji.	Os	črpalke	mora	biti	izdelana	iz	nerjavečega	jekla.	

- visokotlačna	 črpalka	 se	 napaja	 preko	 normalno	 tlačne	 črpalke	 in	 jo	 je	 po	 potrebi	

mogoče	vklopiti	kadarkoli.	S	tem	mora	biti	omogočeno	s	črpalko	proizvajati	normalni	

tlak,	visoki	tlak	ali	kombinirano	oba	hkrati.	

- Črpalka	mora	omogočati,	 da	 stopnjo	 črpalke	 za	 visoki	 tlak	 vklopite	 ali	 izklopite	pri	

katerikoli	 vrtilni	 hitrosti	 ne,	 da	 bi	 bilo	 potrebno	 prekiniti	 obratovanje	 stopnje	

normalno	tlačne	črpalke.	

	

KARAKTERISTIKE	NAVIJAKA	

- Dobavljen	mora	biti		hitro	napadalni	navijak	z	visokotlačno	cevjo	dolžine	minimalno	100	

m,	notranji	premer	cevi	19	mm			

- izdelan	mora	biti	iz	primernega	korozijsko	odpornega	materiala,	

- VT	gumijasta	cev	mora	biti	 izdelana	 iz	kvalitetnega	materiala,	ki	preprečuje	nastajanje	

zank	na	cevi	med	navijanjem/razvijanjem,	

- cev	 mora	 biti	 pritrjena	 na	 navijak	 s	 spojko	 38mm,	 na	 prostem	 koncu	 pa	 mora	 biti	

nameščena	hitra	spojka	38	mm			

- na	končno	spojko	mora	biti	nameščen	visokotlačni	ročnik	z	nastavitvijo	curka	in	pretoka	

vode	 ter	 možnostjo	 izpusta	 umazanije,	 (	 maksimalni	 pretok	 ročnika	 mora	 biti	 vsaj	

200l/min	pri	40	barih	–	kot	nap.	NEPIRO	ERGO	ali	primerljivega	z	enakimi	oz.	boljšimi	

tehničnimi	 karakteristikami,	 omogočati	 mora	 raven	 curek	 ter	 ustvarjanje	 megle	 s	

širokim	kotom),	

- navijanje	 cevi	 mora	 biti	 izvedeno	 preko	 električnega	 pogona	 v	 valju	 navijaka,	

preko	ustrezne	sklopke,	ki	omogoča	zdrs	pri	preobremenitvi,	

- 	navijak	mora	imeti	možnost	tudi	ročnega	navijanja,	

- navijak	mora	imeti	avtomatsko	pnevmatsko	zavoro,	
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- za	 lažje	 navijanje	 in	 odvijanje	 cevi	morajo	 biti	 na	 navijaku	 nameščeni	 vodilni	 valji,	 ki	

hkrati	 ščitijo	 nadgradnjo	 pred	 poškodbami	 tako,	 da	 se	 ob	 uporabi	 navijaka	mehansko	

izvlečejo	 (podprti	 z	 ustreznimi	 plinskimi	 amortizerji)	 od	 ohišja	 navijaka	 in	 ki	 mora	

segati	izven	gaberitov	nadgradnje,	

- omogočeno	mora	biti	dreniranje	vseh	cevovodov,	vključno	z	navijakom,	

	

KARAKTERISTIKE	VLEČNE	NAPRAVE	

- Ponudnik	 naj	 dobavi	 vitel	 s	 pogonom	 na	 elektromotor	 tip	 T	 MAX	 18500	 24V	 ali	

enakovreden.	

- vlečna	sila	na	prvem	ovoju	mora	biti		vsaj	8385	kg		

- pletenico	dolžine	vsaj	28	m	in	debeline	vsaj	11mm	

- upravljanje	mora	biti	preko	upravljalne	konzole	na	kablu.	

- Teža	do	70	kg	

- Vitel	 mora	 imeti	 sklopko	 za	 prosto	 razvijanje,	 vodilne	 valje	 jeklenice,	 na	 koncu	

jeklenice	naj	bo	kavelj.		

- Električna	termo	zaščita	

	

KARAKTERISTIKE	STOLPA	ZA	RAZSVETLJAVO	kot	npr.	FIRECO		ali	enakovreden	z	2xLED	

REFLEKTORJI	

- Napajanje	stebra	mora	biti		24V	

- Imeti	mora	najmanj	6	sekcij	

- Steber	mora	imeti	enoto	za	vrtenje	in	nagib	reflektorjev	

- Imeti	mora	multifunkcijski	daljinec	za	upravljanje	s	stebrom	in	reflektorji	z	vsaj	4m	

kabla	

- Funkcije	 vodenja	 so:	 poljuben	 dvig	 in	 spust	 stolpa,	 poljubno	 obračanje	 za	 360°,	

nastavitev	naklona	reflektorjev	+/-	40	stopinj,	avtomatsko	pospravljanje.	

- Napajanje	LED	reflektorjev:		24V	

- Svetilnost	:	vsaj	23.000lm		oz.	moči	vsaj	180W	

- Razred	zaščite	:	IP65	

- Sprednje	steklo:	kaljeno	
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KARAKTERISTIKE	RADIJSKE	POSTAJE	

- Digitalna	vgradna	radijska	postaja	,	kot	npr.	MOTOROLA	DM	4600	ali	enakovredna	

- 1000	kanalov(	analognih	in	digitalnih)	

- Štirivrstični	barvni	zaslon	

- Tipkovnica	za	izbiro	menijev	

- Večbarvni	LED	indikator	

- 4	programski	nastavljivi	gumi	

- Klic	v		sili	

- Alarmni	klic	

- Imenik	

- Statusi:	neodgovorjeni	klici,PL/DPL	

- Nastavljiva	izhodna	moč	

- VOX	

- DTMF	klic	

- IP54	

- Inteligentni	Audio	»LONE	WORKER«	

- Mikrofon	s	tipkovnico	in	držalo	

- Napajalni	kabel	
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KARAKTERISTIKE	KAMERE	ZA	VZVRATNO	VOŽNJO	

- 	2	vhoda	za	kamere	

- Izberete	lahko	enojni	pogled	/	delitev	/	štirikotni	pogled	

- OSD	prikaz	7	jezikov	

- PAL	/	NTSC	neobvezno,	slika	MIRROR	/	NORMAL	neobvezna	

- Samodejno	vklopite,	ko	je	vzvratna	prestava	vklopljena	

- Z	visoko	nizko	napetostno	zaščito	in	zaščito	pred	kratkim	stikom	

- Prednostna	sprožitev:	CAM	1>	CAM	2	

- 7-palčni	TFT	LCD	monitor:	16:	9	

- Kot	širokega	pogleda	(CR>	10):	(gor	/	dol	/	levo	/	desno):	40/40/60/60	

- Ločljivost:	800	×	R.G.B	×	480dot	

- Barvni	sistem:	PAL	/	NTSC	(neobvezno)	

- Potrebna	moč:	12	/	24V	DC	

- Poraba	energije:	≤3W	

- Delovna	temperatura:	-20	℃	do	+	70	℃	

- Temperatura	skladiščenja:	-30	℃	do	+	80	℃	

- Dimenzija:	183	(L)	×	125	(Š)	×	38	(D)	
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7.2	TEHNIČNA	SPECIFIKACIJA	2.	sklop	

Tehnična	 specifikacija	 je	 sestavni	 del	 razpisne	 dokumentacije.	 V	 določenih	 postavkah	 je	 lahko	

navedeno	 ime	 blagovne	 znamke	 –	 naročnik	 zahteva	 blago	 enakovredne	 kvalitete	 (v	 istem	

kvalitetnem	rangu)	in	enakih	tehničnih	karakteristik.	

	

1. 	PODVOZJE	

• Izdelati	se	mora	pomožni	okvir	z	vpetjem	kardanskega	pogona	črpalke	(okvir	mora	biti	

grajen	tako,	da	niso	možne	deformacije	nadgradnje);	

• pomožni	 okvir	mora	 biti	 protikorozijsko	 zaščiten;	 vroče	 cinkan	 in	 nato	 obrizgan	 z	 3M	

zaščito	

• izdelati	 se	 mora	 novi	 rezervoar	 za	 gorivo	 volumna	 cca.	 120-150L	 iz	 nerjavečega	

materiala	ter	premestitev	na	primerno	mesto;	

• izvede	se	prestavitev	morebitnih	agregatov	podvozja	na	primerno	mesto	(izpušni	lonec,	

zračne	posode,	sesalni	sistem	zraka….);	

• sesalni	sistem	zraka	se	prestavi	višje	,	da	vozilo	lahko	zapelje	v	morebitno	globoko	vodo;	

• akumulatorji	 podvozja	 se	morajo	namestiti	 na	 izvlečne	 sani,	 tako,	 da	 je	možno	njihovo	

enostavno	vzdrževanje	

• izvede	se	izdelava	kardanskega	prenosa	(od	odgona	na	menjalniku	do	črpalke)	za	pogon	

črpalke	 in	 pritrdišče	 črpalke	 na	 previsu;	 črpalka	 ne	 sme	 biti	 spuščena	 pod	 nivo	

šasije!!	

• naletni	branik	naj	ostane	original,	po	zgornji	površini	mora	biti	oblepljen	s	protizdrsnim	

trakom,	na	zadnji	del	branika	se	skrajno	levo	in	desno	namesti	odsevne	nalepke,	katere	

so	predpisane	po	CPP	za	tovorna	vozila	(rumeno-rdeče	poševne	črte);	

• naletni	branik	naj	bo	narejen	tako,	da	ga	je	možno	predstavljati	po	višini	zaradi	vožnje	po	

terenu(čim	višje)		

• 2x	škobca	spredaj,	2x	škobca	od	zadaj.	

• Nadgradnja	se	naredi	tako,	da	se	ne	spreminjajo	vstopni	in	izstopni	koti	šasije!	

• Vsi	vijaki	morajo	biti	zaščiteni	proti	odvijanju			
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2. 	KABINA	IN	PROSTOR	ZA	POSADKO	

• Razporeditev	posadke:	

• prva	vrsta	:	1	voznik	+	1	sovoznik	

• druga	 vrsta:	 4	 posamična	 sedišča	 za	 posadko	 z	 4x	 integriranim	 dihalnim	

aparatom,	obrnjena	v	NASPROTNO	STRAN	VOŽNJE			

	

• PRVI	DEL	KABINE:	

• na	sredinsko	konzolo,	med	voznikom	in	sovoznikom	(tako,da	imata	oba	možnost	

uporabe)	se	vgradi	mobilna	radijska	postaja	z	urejenim	ločenim	komandnim	mestom		

• 	na	 ustrezno	 mesto	 na	 armaturni	 plošči	 (bližje	 vozniku)	 se	 mora	 vgraditi		

vzvratna	kamera	z	barvnim	LCS	zaslonom	

			

	

• PODALJŠANJE	KABINE:	

• Izvede	se	podaljšanje	original	kabine	(	ne	v	nadgradnji)		z		izdelano	podnožno	

konstrukcijo	iz	nerjavečega	materiala,	ogrodje	mora	biti	izdelano	iz	AL		cevi,		boki	

in	nosilci	pa	obloženi	z	oblikovano	pločevino	–	podaljšanje	kabine	naj	bo	

izvedeno	tako,	da	je	možno	prostor	čim	bolje	izkoristiti.	Streha	naj	bo	obložena	z	

rebrasto	aluminijasto	pločevino,	zadnja	stena	pa	z	gladko	aluminijasto	pločevino.	

• 	Dvig	 celotne	 kabine	 in	 s	 tem	 dostop	 do	 motorja,	 mora	 biti	 omogočen	 preko	

enega	ali	več	hidravličnih	cilindrov		

• prehod	 iz	 kabine	 na	 nadgradnjo	 mora	 biti	 izdelan	 estetsko,	 brez	 izstopajočih	

delov	in	ostrih	robov;	

• Vstop	in	izstop	iz	podaljšanega	dela	kabine	mora	biti	omogočen	s	pomočjo	vrat,	

ki	naj	bodo	ustrezne	velikosti,	izdelana	naj		

											bodo	iz	oblikovane	AL	pločevine,		

• Omogočen	mora	biti	nemoten	vstop	 in	 izstop	gasilcev	z	nameščenimi	dihalnimi	

aparati.		

• Vrata	 morajo	 imeti	 v	 zgornjem	 delu	 okno,	 katerih	 zatemnjena	 stekla	 se	 naj	

odpirajo	ročno,	opremljena	s	primernim		
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											odpiralom	in	ključavnico	(sistem	istega	ključa).	

• 	Pod	vrati	naj	bodo		fiksne	stopnice,		izdelane	iz	ustreznega	nedrsečega	materiala	

ter	ustrezno	označene	za	varen	vstop	in	izstop	

• Zaradi	 varnosti	 naj	 imajo	 v	 nastopnem	 delu	 nalepko	 iz	 grobega	 nedrsečega	

materiala;	

• Vrata	morajo	 imeti	na	notranji	strani	dolgi	 ročaj	za	 lažji	vstop	 in	 izstop	–	dobro	

vidne	barve.	Na	 spodnjem	ročaju	naj	bo	v	drogu	vgrajen	LED	 trak	 za	osvetlitev	

stopnic;	

• tla	kabine	morajo	biti	obložena	s	fiksno	pritrjeno	pralno	nedrsečo	oblogo;	

• tla	kabine	morajo	biti	s	spodnje	strani	dodatno	zvočno	izolirana;		

• notranjost	kabine	se	obdela	z	materialom,	katerega	je	možno	čistiti			

• na	stropu	naj	bo	vgrajen	ročaj	po	celotni	širini		prostora	za	posadko	z	vgrajenim	

LED	trakom,	ki	mora	svetiti	v	strop		;	

• kabina	 mora	 biti	 ustrezno	 osvetljena	 z	 dovolj	 veliko	 integrirano	 lučjo	 ,	 ki	

zagotavlja	 varno	 delo	 	 -	 preko	 upravljalne	 konzole	mora	 biti	 omogočen	 	 vklop	

razsvetljave,	preklop	med	zatemnjeno	osvetlitvijo,	polna	osvetlitev	in	izklop	

• sama	strešna	luč	naj	ima	vgrajen	dodaten	zvočnik	za	radijsko	postajo	z	možnostjo	

izklopa;	

• višina	prostora	za	posadko	mora	biti	najmanj	1,4	m;	

• 4	 sedeži	 naj	 bodo	 obrnjeni	 v	nasprotni	 smeri	 vožnje,	 vsi	 sedeži	morejo	 imeti	

vgrajene	nosilce	za	IDA	

• nosilci	 za	 izolirane	 dihalne	 aparate	 morata	 biti	 primerni	 za	 različne	 višine	 in	

oblike	tlačnih	posod	IDA	(jeklene	in	karbonske	posode)	in	zavarovani	z	dvižnim	

naslonjalom,	 podprtim	 s	 plinskimi	 amortizerji.	 Nosilci	 IDA	 morajo	 omogočati	

namestitev	IDA	med	vožnjo;	

• vsak	sedež	mora	biti	opremljen	z		dvotočkovnim		varnostnim	pasom		

• pod	 vsakim	 sedežem	naj	 bo	 predalček	 za	 shranjevanje	 opreme	 (ključi,	 telefoni,	

denarnice,...),	ki	mora	ob	nenadnem	zaviranju	zadržati	vsebino	v	predalčku;	

• sedeži	 naj	 bodo	 nameščeni	 na	 zaprtem	 podstavku	 z	 urejenim	 ustreznim	

prezračevanjem;	

• v	 kabini	 morajo	 biti	 na	 ustreznem	 mestu	 nameščene	 4	 	 prenosne	 svetilke	 s	
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polnilci	 ,	 	 4x	 polnilci	 za	 ročne	 radijske	 postaje	 	 ter	 prostor	 za	 4x	 maske	 IDA,	

prostor	za	protivrezne	gozdarske	hlače,	gozdarska	čelada	ter	možnost	namestitve	

dostavljenega	 	 hladilnika	med	 šoferjem	 in	 sovoznikom,	 držalo	 za	 2x	 triopan	 ob	

izhodih	iz	kabine		ter	nosilec	za	baterijski	LED	loparček	za	usmerjanje	prometa;	

		

	

- OSNOVNA	KONSTRUKCIJA	

- POZOR	-	max.	dolžina	vozila	je	lahko		6000mm	

- celotna	 nadgradnja	 mora	 biti	 izdelana	 iz	 Al	 profilov,	 povezanih	 v	 močno	 in	

stabilno	nosilno	konstrukcijo	s	sistemom	vijačenja,	ki	 je	nameščena	na	pomožni	

okvir	podvozja	preko	gumi	nosilcev;			

- nadgradnja	 vozila	 mora	 biti	 izdelana	 tako,	 da	 na	 nobenem	 delu	 ne	 sega	 izven	

širine	in	višine	vozila,	oziroma	kabine;	

- prostor	za	opremo	se	izdela	iz	stabilnega	Al	sistema	lahkih	strukturnih	profilov;	

- na	nosilno	konstrukcijo	naj	bo	nalepljena	gladka	Al	pločevina	ustrezne	debeline	

ter		barvana	od	znotraj	in	zunaj;	

- na	nosilnem	delu	mora	biti	izdelano	vpetje	rezervoarja	za	vodo,	kateri	mora	biti	

postavljen	vzdolžno	glede	na	podvozje;	čim	nižje	težišče	

- zgornji	in	zadnji	del	nadgradnje	morajo	biti	polkrožno	oblikovani	;	

- 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;	

- na	prečko	šasije	zadaj	naj	bo	montirana	vlečna	spona-serijsko;	

- celotna	konstrukcija	naj	bo	obložena	z	Al	ravno,		eloksirano	pločevino		;	

- kabina	 in	maska	 kabine	 	mora	 biti	 zaščitena	 s	 proti	 vejno	 zaščito	 ,	 izdelano	 iz		

nerjavnih	cevi	debeline	vsaj	50mm	ter	barvana	v				

- prav	tako	morajo	biti	 iz	nerjavečega	materiala	 	ustrezno	zaščitena	tudi	stranska	

ogledala			

	

- PROSTORI	ZA	OPREMO		

- na	 vsakem	 boku	morata	 biti	 po	 2.	 prostora	 za	 opremo	 ,	 zaprta	 z	 lamelnimi	 Al	



 

           
 

 

                                   
 
Evropski sklad za regionalni razvoj:Naložba v vašo prihodnost    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje	

roletami,	 proizvajalca	 Rieko(	 zaradi	 poenotenja	 z	 ostalimi	 vozili)	 	 s	 poličko	 za	

zapiranje,	ki	ne	prepuščajo	vode	in	prahu,	opremljenimi	s	ključavnicami	(sistem	

enega	 ključa),	 ki	morajo	 imeti	 z	 notranje	 strani	 nameščen	 potezni	 trak	 za	 lažje	

zapiranje	 in	na	zunanji	 strani	 zapiralo-držalo	v	obliki	droga	po	celi	 širini	 rolete	

(Barlock	system	)	

- prostor	 iz	 zadnje	 strani	 mora	 biti	 zaprt	 z	 lahkimi	 vrati,	 ustrezno	 podprtimi	 s	

plinskimi	amortizerji;	

- prostori	 pod	 nivojem	 šasije	 na	 levem	 in	 desnem	 boku	 nadgradnje	 se	 morajo	

zapirati	 s	 stopnicami	–	stopnice	morajo	biti	konstrukcijsko	 izvedene	 tako,	da	ni	

možno	 odpiranje	 stopnic	 med	 vožnjo;	 višina	 od	 tal	 mora	 biti	 enaka	 kot	 pri	

stopnicah	za	vstop	v	kabino			

- v	predelu	zadnjih	koles	mora	biti	izdelan	vrtljiv	blatnik,	ki	v	odprtem	stanju	služi	

kot	stopnica	za	lažji	dostop	do	opreme	nad	kolesom;	

- stopnice	 in	 vrtljiva	 blatnika	 morajo	 biti	 na	 notranji	 strani	 	 oblepljene	 z	 proti	

drsno	folijo,	na	zunanji	strani	pa	z	gladko	Al	pločevino	barvano	v	barvi	vozila;	

- stopnice	in	vrtljiv	blatnik	morajo	imeti	nosilnost	min.	200	kg	

- vrtljive	 stopnice	 in	 vrtljiva	 blatnika	morajo	 imeti	 v	 robovih	 ustrezno	 zaščitene	

vgrajene	utripajoče	LED	rumene	luči,	ki	se	avtomatsko	vklopijo	in	izklopijo	glede	

na	položaj	stopnice.	

- Notranjost	nadgradnje	naj	bo	oblepljena	z	gladko	eloksirano	pločevino.	

	

- NAMESTITEV	OPREME	

- Oprema	 naj	 bo	 nameščena	 s	 pomočjo	 polic,	 vrtljivih	 in	 izvlačljivih	 sten,	

izvlačljivih	 sani,	 predalov	 in	 sortirnikov	 za	 cevi,	 ki	 naj	 omogočajo	 namestitev	

opreme	in	lahek	dostop	do	nje;			

- vrtljive	 sani	 oz.	 nosilec	 za	 el.agregat	mora	 imeti	možnost	 vrtenja	 ter	 blokado	 v		

odprtem	in	zaprtem	položaju,	kot	odpiranja	naj	omogoča	60,90,120		-	fiksno	naj	

se	zaskoči	v	vseh	položajih)	

- preklopne	 stopnice	 morajo	 biti	 podprte	 z	 ustreznimi	 plinskimi	 	 blažilci	 ter	

izvedene	konstrukcijsko	tako,	da	ni	možno	odpiranje	med	vožnjo.	Tečaji	stopnic	

naj	bodo	 izdelani	 iz	nosilca,	medeninaste	puše	 in	osovine	 z	možnostjo	mazanja	
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preko	mazalke.	

- vsi	 izvlekljivi	 deli,	 ki	 segajo	 izven	 gabaritov	 nadgradnje,	 morajo	 biti	 ustrezno	

označenimi	z	odsevnimi	trakovi	in	utripajočo	LED	oranžno	lučjo;	

- police	 v	 prostoru	 za	 opremo	 morajo	 biti	 nameščene	 z	 Al	 vodili,	 ki	 omogočajo	

nastavljanje	višine	police	glede	na	višino	opreme,	katera	se	namešča;	

- vsi	sistemi	za	nameščanje	opreme	morajo	biti	izdelani	iz	sistemov,	ki	omogočajo	

naknadno	 spreminjanje	 in	 prilagajanje	 v	 primeru	 nameščanja	 nove	 ali	 dodatne	

opreme;	

- vsako	pritrdišče	 opreme	mora	biti	 označeno	 s	 ploščico	 ali	 nalepko,	 na	 kateri	 je	

nedvoumen	 simbol	 opreme	 oz.	 z	 napisom	 v	 slovenskem	 jeziku,	 za	 katerega	 je	

namenjeno	pritrdišče;	

- oprema	nameščena	v	zabojih	ali	predalih	mora	biti	ustrezno	označena;	

- pritrjevanje	 tlačnih	 cevi	 v	 sortirnikih	mora	biti	 izvedeno	po	 sistemu	na	»ježek«	

ter	ustrezno	označena		

- oprema	 mora	 biti	 pritrjena	 posamično,	 z	 možnostjo	 hitrega	 snetja	 z	 uporabo	

rokavic;	

		

- REZERVOAR	ZA	VODO	

- izdelan	mora	biti	iz	ojačenih	poliestrskih	smol	,	kapacitete	1.500	litrov	oz.	čim	

več	

- nameščen	mora	biti	vzdolžno	glede	na	smer	vožnje;	

- 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	s	prečnimi	in	vzdolžnimi	pregradami;	

- polnjenje	rezervoarja	mora	biti	omogočeno	preko	2	polnilnih	priključkov	B	Storz	

75,	 zaščitenih	 z	 zaščitno	 mrežico.	 En	 polnilni	 priključek	 naj	 bo	 opremljen	 s	

krogličnim	 ventilom,	 ki	 istočasno	 služi	 za	 praznjenje	 cisterne	 po	 sistemu	 na	

»prosti	 pad«,	 drugi	 polnilni	 priključek	 pa	 naj	 omogoča	 avtomatsko	 odpiranje	

polnilnega	voda.	Oba	priključka	morata	biti	nameščena	na	primernem	mestu	pri	

črpalki	zadaj	spodaj;	



 

           
 

 

                                   
 
Evropski sklad za regionalni razvoj:Naložba v vašo prihodnost    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira 

v podeželje	

- avtomatski	 polnilni	 priključek	 naj	 omogoča	 	 izklop,	 ko	 je	 rezervoar	 90%	

napolnjen,	ko	se	izprazni	na	30%	se	ventil	mora	odpreti	

- rezervoar	mora	imeti	možnost	direktnega	izpusta	vode	preko	krogličnega	ventila.	

- zračnik	 rezervoarja	 mora	 biti	 ustrezne	 dimenzije,	 ustrezno	 oblikovan,	 ter	

estetsko	izpeljan	na	spodnjo	stran	vozila,	mimo	podvozja	in	kardana;	

- vse	povezovalne	cevi	morajo	biti	iz	nerjavečega	materiala;	

- nivo	 vode	 v	 rezervoarju	 mora	 biti	 prikazan	 z	 elektronskim	 nivokazom	 na	

armaturni	plošči	črpalke	in	na	bokih	vozila;	

- rezervoar	mora	biti	zaščiten	z	Al	gladko	pločevino	po	celotni	višini.	

	

- STREHA	NADGRADNJE	

- streha	mora	biti	pohodna	in	izdelana	iz	rebraste	Al	pločevine	ustrezne	debeline,			

- obrobljena	mora	 biti	 z	 zaščitno	 ograjo	–	grebenom,	 izvedena	 tako,	 da	 omogoča	

odtekanje	vode	v	primeru	dežja	ali	pranja	vozila;	

- 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;	

- za	 lažje	 vzpenjanje	 na	 streho	 nadgradnje	 morata	 biti	 nameščena	 ergonomsko	

oblikovana	ročaja;	

- na	 streho	 nadgradnje	 naj	 bo	 po	 celotni	 dolžini	 nameščen	 	 Al	 zaboj	 ,	 izdelan	 iz	

gladke	Al	 pločevine	 ustreznih	 dimenzij	 za	 namestitev	 opreme,	 ki	 ga	 v	 odprtem	

položaju	podpirata	dva	plinska	amortizerja.	Zaboj	mora	imeti	ustrezno	zapiralo,	

ki	onemogoča	nehoteno	odpiranje	zaboja.	Minimalna	širina	zabojnika	 je	vsaj	60	

cm.		

- izdela	 naj	 se	 pritrdišče	 za	 4	 kose	 stikalne	 lestve	 (EN	 1147)	 iz	 aluminija,	 ter	

povezovalni	kos	za	stikalno	lestev;	

- streha	mora	biti	ustrezno	osvetljena	(LED	luč),	da	je	mogoče	gibanje	po	njej	tudi	

v	nočnem	času;	

- luči	 za	 osvetlitev	 strehe	 morajo	 biti	 vodotesne	 in	 zaščitene	 pred	 prahom	 in	

mehanskimi	udarci	(LED)	z	vklopom	s	preklopom	lestve;	

- na	streho	nadgradnje	se	namesti	dvižni	svetlobni	steber	priznanega	proizvajalca	
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(Fireco);	ko	 je	pospravljen	naj	bo	pokrit	s	pokrovom,	kateri	 je	pohoden	in	mora	

biti	 	 v	enaki	višini	kot	 streha	nadgradnje.	 Iz	predala	naj	bo	speljana	drenaža	za	

odtekanje	vode.	

- v	zadnjem	delu	strehe	morajo	biti	vgrajeni	valjčki	za	lažji	odvzem	lestve	s	strehe	

- vgradi	se	kamera	za	vzvratno	vožnjo	

- na	 obeh	 bokih	 (zadnji	 del)	mora	 biti	 vgrajena	 LED	 luč,	 katera	 je	 namenjena	 za	

vzvratno	vožnjo	in	se	vklopi	skupaj	z	bočno	razsvetljavo	oz.	,	ko	se	vozilo	prestavi	

v	vzvratno	prestavo.	

			

3. ELEKTRIČNA	OPREMA	VOZILA	

• SPLOŠNO:	

• elektro	 instalacija	nadgradnje	 se	mora	 na	 vozilu	 izdelati	 popolnoma	 ločeno	 od	

osnovne	inštalacije	podvozja;	

• akumulatorje	vozila	se	namesti	na	primerno	dostopno	mesto,	ki	mora	omogočati	

nemoteno	 vzdrževanje,	 ter	 kontrolo	 in	 dolivanje	 destilirane	 vode	 (izvlekljive	

sani);	

• vsi	12V	porabniki	morajo	biti	priklopljeni	na	pretvornik;	

• pretvornik	 ne	 sme	 povzročati	 radijskih	 motenj,	 zahteva	 se	 atest	 za	 elektro	

magnetno	združnost;	

• na	 primernem	 mestu	 v	 nadgradnji,	 ki	 mora	 biti	 lahko	 dostopno,	 se	 namesti	

razdelilna	električna	omarica	nadgradnje;	

• v	 razdelilno	 omarico	 se	 vgradi	 kontrola	 izolacije	 in	 varovalke	 za	 vsak	 sklop	

posebej	 in	 sicer:	 bočna	 razsvetljava,	 razsvetljava	notranjosti	 boksov	 za	 opremo,	

polnilci	 radijskih	 postaj,	 polnilci	 ročnih	 svetilk,	 dvižni	 svetlobni	 steber,	 črpalka,	

agregat,…priključno	mesto	za	izenačitev	potenciala	(ozemljitev);	

• vse	varovalke	 in	stikala	morajo	biti	označene	z	napisi,	sam	razdelilnik	pa	z	blok	

shemo	 dejanskega	 stanja	 na	 notranji	 strani	 vrat	 omarice,	 vsi	 kabli	 v	 negorljivi	

požirki.	

• vsa	 elektro	 oprema	 in	 signalne	 naprave	 morajo	 biti	 v	 skladu	 z	 veljavno	

zakonodajo	v	Republiki	Sloveniji.	
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• SVETLOBNA	IN	ZVOČNA	SIGNALIZACIJA	

• Zvočno	svetlobna	signalizacija	naj	bo	sestavljena	iz	2x	okrogle	luči	(	Whelen	L32)	

,	ojačevalca	(Whelen	295	SL)	in	sirene	(Whelen	SA315P)			-	poenotenje	z	ostalim	

voznim	parkom	

• v	masko	kabine	mora	biti	vgrajen	2	par	(4	kos)	modrih		LED	luči		Whelen;	

• na	zadnjem	delu	nadgradnje	–	v	povišanih	zgornjih	 robovih	nadgradnje	morajo	

biti	integrirano	vgrajene	modri	luči	LED	,	ki	morata	biti	dobro	vidni	tudi	iz	boka	

vozila;	

• na	 zadnjem	 delu	 vozila,	 	 na	 primernih	 mestih	 ,	 morajo	 biti	 vgrajene	 dodatne	

pozicijske,	smerne	in	zavorne	luči	in	smerokazi	ter	vzvratne	luči;	

• na	zadnjem	delu	morajo	biti	dve	dodatne	LED	delovne	luči		

• LED	luči	se	vgradi	na	pokrovu	zadnjega	boksa	(pri	črpalki),	za	boljšo	vidljivost	pri	

opravljanju	s	črpalko,	

• vse	modre	luči	je	potrebno	sinhronizirati	na	dvojni	utrip(	2x	dvojni	utrip),	

	

DELOVNA	RAZSVETLJAVA	VOZILA:	

• v	zgornji	rob	nadgradnje	(levi	in	desni	bok)	mora	biti	vgrajenih	ustrezno	število	

(vendar	 ne	 manj,	 kot	 2	 na	 vsako	 stran)	 LED	 luči,	 ki	 služijo	 za	 enakomerno	

osvetlitev	 okolice	 vozila	 v	 času	nočnega	dela.	 	 Vklop	 luči	mora	biti	 v	 kabini,	 na	

upravljalni	 konzoli	 ter	 na	 komandni	 plošči,	 na	 črpalki.	 Luči	 se	 morajo	 prižgati	

avtomatsko	 tudi	 pri	 vzvratni	 vožnji.	 Vsak	 delovni	 reflektor	 mora	 imeti	 1000	

lumnov	ali	več.		

• vsak	prostor	za	opremo	v	nadgradnji	mora	imeti	na	3	(levo,desno,zgoraj)	straneh	

vgrajen	LED	trak	primerne	svetilnosti,	ki	služi	za	osvetlitev	prostora	za	opremo.	

Vklop	luči	mora	biti	izveden	avtomatsko	z	odpiranjem	rolete;	

		

• OSTALA	ELEKTRIČNA	OPREMA	

		

• 										na	nadgradnjo	mora	biti	vgrajen	ročni	garažni	tripolni	priključek	za	priklop	

vozila	na	zrak	in	zunanji	vir	električne		
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																	energije	230V		

• vgraditi	 je	 potrebno	 instalacijo	 in	 polnilec	 za	 električno	 vzdrževanje	

akumulatorjev	vozila	 in	agregata	 ter	polnjenje	 ročnih	svetilk	 in	 ročnih	 radijskih	

postaj;	

• sistem	mora	biti	urejen	 tako,	da	 se	 ročne	svetilke	 in	 radijske	postaje	polnijo	ob	

delujočem	 motorju	 vozila,	 delujočem	 agregatu	 ali	 napajanju	 vozila	 preko	

zunanjega	vira;	

• v	kabini	je	s	stikalom	možno	izklopiti	zunanje	napajanje,		

	

4. BARVANJE	VOZILA	IN	NAPISI	

	

• BARVANJE:	

• nadgradnja	mora	biti	rdeče	barve	RAL	3000;	

• vsa	držala,	odpirala	in	ročke	v	nadgradnji	je	potrebno	obarvati	v	enotno	barvo.	(	

barvo	se	izbere	v	dogovoru	z	naročnikom)	

• blatniki	in	odbijača	morajo	biti	bele	barve	RAL		9010;	

• notranjost	boksov	mora	biti	sive	barve	RAL	9006;	

• pomožni	okvir	mora	biti	enake	barve	kot	šasija;	

• spodnji	del	nadgradnje	mora	biti	obrizgan	z	voskom	

	

• NAPISI:	

• spredaj	na	maski	vozila	mora	biti	napis	GASILCI;	

• na	 vratih	 kabine	mora	 biti	 predpisan	 gasilski	 znak	 in	 napis	 PGD	 LOVRENC	NA	

POHORJU	

• na	zadnji	strani	–	na	dvižnih	vratih	mora	biti	napis	GASILCI	in	112;	

• na	obeh	bokih	mora	biti	napis	112;	

• na	obeh	bokih	 je	design,	ki	 ga	mora	predhodno	odobriti	naročnik	 (ENAKO	KOT	

AC);	

• vsi	napisi	in	design	so	v	beli,	rumeni,	odvisno	od	podlage,	izdelani	iz	kakovostne	

samolepilne	refleksno	odbojne	folije;	
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5. OPREMA	V	VOZILU	

	

1	 sekira	gasilska		 DIN	14900	 2	kos	

2	 sekira	gasilska	mala	 		 1	kos	

3	 sekira	gozdarska	 lahko	DIN	7294	 1	kos	

4	 kladivo	tesarsko		 DIN	7239	 2	kos	

5	 triopan	GASILCI	odsevni	70cm	 		 2	kos	

6	 stožec	osvetljeni	zložljiv	60cm	 		 6	kos	

7	 trak	opozorilni	500m	 		 2	kos	

8	 palice	INOX	za	označevanje	 		 10	kos	

9	 kavelj	gasilski	požarni,	leseni	 		 1	kos	

10	 vile	 		 1	kos	

11	 sekira	za	čiščenje	ruševin-rutanca	 		 2	kos	

12	 grebelj	 		 1	kos	

13	 kramp	

lahko	DIN	

20109	 1	kos	

14	 lopata	metača	 		 2	kos	

15	 škarje	za	betonsko	železo	910mm	 		 1	kos	

16	 AL	lopata	za	sneg	 		 1	kos	

17	 lomilka	600mm	 		 1	kos	

18	 lomilka	1100mm	 		 1	kos	

19	 omelo	cestno	 		 2	kos	

20	 cepin	gozdarski	cca.	60cm	 		 1	kos	

21	 dleto	250mm	z	zaščito	 		 1	kos	
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22	 macola	5kg	 		 1	kos	

23	 macola	1,5-2	kg	 		 1	kos	

24	 metla	požarna	kovinska	 		 4	kos	

25	 cev	tlačna	C	42x15m	s	spojko	odsevna	 DIN	14811	 10	kos	

26	 cev	tlačna	B	75x20m	s	spojkami	 DIN	14811	 4	kos	

27	 košara	nosilna	za	cevi	C	 DIN	14827-1	 2	kos	

28	 ročnik	TURBO	2400C	AWG	 		 2	kos	

29	 omejevalec	tlaka	B	KW	 DIN	14380	 1	kos	

30	 zbiralec	vodni	A/2B	 		 1	kos	

31	 vrv	reševalna	30m	v	torbi	Dönges	 		 2	kos	

32	 AL	ključ	za	spojke	38	 		 2	kos	

33	 ključ	za	spojke	ABC	 14822-2	 2	kos	

34	 nastavek	hidrantni	B/2B	 DIN	14375-1	 1	kos	

35	 ključ	za	hidrant	Fe	34	 3223	 1	kos	

36	 ključ	za	nadzemni	hidrant	75	 3223	 1	kos	

37	 naprtnjača	VALLFIREST	19lit	 		 2	kos	

38	 set	za	čiščenje	kanalov	-	sestavljen	iz:	 		 		

		 (Q52,Q38,Q25,2xC	cev	4xpletena	+	PVC	zaboj	in	rokavice)	 		 1	kos	

39	 lestev	stikalna	(3x7klinov,	1x9	kliniv)	 DIN	1147	 1	kpl	

40	 del	povezovalni	za	stikalno	lestev	ÖN	4047	 		 1	kos	

41	 posoda	kovinska	20	lit	za	gorivo			 		 1	kos	

42	 lijak	navadni	za	gorivo	 		 1	kos	

43	 obveza	cevna	B	75	 		 2	kos	

44	 obveza	cevna	C	52	 		 2	kos	

45	 svetilka	SURVIVOR	LOW	PROFILE	s	12V	polnilcem	 		 4	kos	

46	 radijska	postaja	DP	2600	VHF		 		 4	kos	

47	 mikrofon	zvočnik	za	postajo	DP200	 		 4	kos	

48	 gasilnik	EURO	9	 		 1	kos	

49	 kaseta	z	ročnim	orodjem	Dönges	 DIN	14881	 1	kos	

50	 nahrbtnik	reševalni	PP	 		 1	kos	
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51	 spojka	reducirna	B/C	 		 2	kos	

52	 spojka	reducirna	C/D	 		 2	kos	

53	 pritrdilec	cevni	 		 2	kos	

54	 most	cevni	-	guma	

lahko	DIN	

14820-1	 1	par	

55	 posoda	za	gorivo	10	lit,	PVC	 		 1	kos	

56	 lijak	navadni	za	gorivo	 		 1	kos	

57	 nosila	lopatasta,	FERNO	65	EXL	 		 1	kos	

58	 agregat	elektro	ESE	904	DBG	 DIN	14685-1	 1	kos	

59	 posoda	tlačna	6,8	lit/300	bar	z	ventilom	 		 4	kos	

60	 vrv	ventilno	vezalna	CTIF	 		 2	kos	

61	 roleta	50m	3x2,5m	,	rumeni	kabel	 SIST	EN	61316	 1	kos	

62	 roleta	50m	5x2,5m	400V	 SIST	EN	61316	 1	kos	

63	 razdelilec	1x400V/2x230V	+1x	400V	 		 1	kos	

64	 stojalo	trinožno		 DIN	14683	 1	kos	

65	 reflektor	LED	RAPTOR	RP1000LED	 DIN	14640	 2	kos	

66	 kovček	z	opremo	za	dimniške	požare-veliki	 priloga	5-tipiz.	 1	kpl	

67	 pladenj	 DIN	14060	 2	kos	

68	 dvigalka	ročna	HI-LIFT	48"	 		 1	kos	

69	 stojka	gredbena,	1,7m-3,1m	 		 2	kos	

70	 žaga	motorna	H	XP550-novi	model	 EN	ISO	11681-1	 1	kos	

71	 veriga	za	motornp	žago	15"	 		 1	kos	

72	 meč	rezervni	H	325	1,3	OZKO	 		 1	kos	

73	 pila	sarp	4,8mm	 		 1	kos	

74	 kombinirana	posoda	za	gorivo	 		 2	kos	

75	 motorna	žaga	STIHL	MS	462	C-M	Reševalna	 		 1	kos	

76	 veriga	STIHL	Rapid	duo	R	za	MS	C-M-R	 		 1	kos	

77	 čelada	CLASSIC	Husqvarna	 		 2	kos	

78	 klin	za	podiranje	robusten	20	cm	 		 1	kos	

79	 klin	za	podiranje	poliester	14cm	 		 1	kos	
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80	 oprema	za	delo	z	vitlo-komplet	s	trakovi,	škopci….	 		 1	kpl	

81	 set	dvižnih	blazin	8	bar	SAVA	SLK,	3,10,21-komplet	 		 1	kpl	

82	 razdelilec	B/B2C	na	ventile,KW	 		 1	kos	

83	 hlače	zaščitne	protivrezne	 SIST	EN	381-5	 2	kos	

84	 del	F103	za	stikalno	lestev	-2	klina	 DIN	1147	 1	kos	

85	 košara	WILD	FIRE	75	za	gašenje	gozdnih	požarov		 		 1	kpl	

86	 kovček	z	orodjem	za	čiščenje	dimnikov		 DIN	14800	 1	kos	

87	 izolirni	dihalni	aparat	Dräger	PSS4000+maska+avtomat	 SIST	EN	137	 2	kos	

	

6. DOKUMENTACIJA	

Ob	predaji	vozila	mora	ponudnik	izročiti	naročniku:	

• DOKUMENTACIJO,	POTREBNO	ZA	REGISTRACIJO	VOZILA:	

o potrdilo	o	skladnosti	izdelanega	vozila	s	Tipizacijo	gasilskih	vozil	GZS;	

o potrdilo	o	homologaciji	druge	stopnje;	

o navodila	 za	uporabo	 in	 vzdrževanje	 v	 slovenskem	 jeziku	 za	 vso	opremo	 in	dele	

opreme,	ki	jih	je	dobavil	ponudnik.	

	

• POZICIJSKO	SHEMO	VGRAJENIH	NAPRAV:	

o agregat;	

o električna	omarica;	

o varovalke,	vključno	z	namembnostjo;	

o pretvorniki	24/12V;	

o svetilke,	notranje	in	zunanje;	

o potek	elektro	inštalacije.	

	

• 	CERTIFIKATE,	IZJAVE:	

o izjava	o	skladnosti	nadgradnje	z	veljavnimi	predpisi.	

	

• NAVODILA	ZA	UPORABO:	

o navodila	za	uporabo	za	vse	vgrajene	naprave	v	vozilo	v	slovenskem	jeziku;	

o navodilo	za	uporabo	za	vso	opremo,	ki	jo	nabavi	ponudnik,	v	slovenskem	jeziku.	


