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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Naročnik:  Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki Vrh 

( v nadaljevanju PGD Paloma Sladki Vrh) 

Sladki Vrh 9b 

2214 Sladki Vrh 

zakoniti zastopnik:     Fišer Silvo, predsednik društva 

matična številka:  5121019000 

davčna številka:  63666740 

TRR:  IBAN SI56 6000 0000 0629 407    

 

Osnovni podatki: 

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju 

ZJN-3) je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti za oddajo javnega 

naročila:  

 

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 

 

Opis novega gasilskega vozila kombi 8 + 1, ki je predmet javnega naročila in tehnične zahteve 

so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 

 

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno 

naročilo. 

 

Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 

Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral 

ponudbo enega ponudnika na podlagi merila, ki je določeno v razpisni dokumentaciji. 

Skrajni rok dobave novega gasilskega vozila kombi 8 + 1 je pet mesecev po podpisu pogodbe.  

 

Pri pripravi ponudbe morajo ponudniki upoštevati skrajni rok dobave za gasilsko vozilo in 

tehnične zahteve za gasilsko vozilo, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije 

in dosledno upoštevati tipizacijo gasilskih vozil sprejeto s strani Gasilske zveze Slovenije (v 

nadaljevanju GZS), vse ostale veljavne predpise za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji in 

mednarodne predpise. Stroške prijave na razpis v primeru razveljavitve javnega  naročila nosi 

vsak vlagatelj sam. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili tega 

povabila in navodila za pripravo ponudbe ter to razpisno dokumentacijo. 

 

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno s sledečim terminskim načrtom:  

Rok za postavitev vprašanj                                                        do 10.01.2020 do 9:00 ure  

Rok za predložitev ponudb                                                        do 15.01.2020 do 10:00 ure   

Odpiranje ponudb                                                                        15.01.2020 ob 11:00 uri  

 

Morebitne spremembe navedenih rokov bodo objavljene na Portalu javnih naročil. 

 

 



PGD PALOMA SLADKI VRH 
  Nakup novega gasilskega vozila KOMBI 8+1 

Razpisna dokumentacija                                       

 

 

Predložitev ponudbe: 

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

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

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 

nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 

spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 

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

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

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 

ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži 

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

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

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

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

 

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

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 15.01.2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

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

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

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

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

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaI

d=15299 

 

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

 

Veljavnost ponudbe: 

Ponudba velja najmanj šest mesecev od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka 

veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.  

 

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se 

je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki 

podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne 

zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je 

bilo to zahtevano in dano. 

 

Odpiranje ponudb: 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15299
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15299
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Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.01.2020 in 

se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

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

odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 

dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 

razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.  

 

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago 

v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

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

»Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju 

ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj 

med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in 

celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki 

v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. 

 

Če za javno naročilo v postopku naročila male vrednosti ne bo oddana nobena ponudba ali 

prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, ima naročnik 

možnost uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave (46. člen ZJN-3). 

 

Kontaktna oseba: 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Petra Pucko; telefon: 02 6506 200. 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem 

razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju 

dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki 

zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije 

relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala 

javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj 

informativne narave in niso pravno zavezujoča. 

Prevzem razpisne dokumentacije: 

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je na voljo na portalu javnih naročil. 

 

Vprašanja in odgovori/pojasnila:  

Način postavljanja zahtev za pojasnila:  

- Portal javnih naročil  

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor, najkasneje 

do 13.01.2020 do 16. ure. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno 

spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve 

razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati 

morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih 

straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne 

dokumentacije. 

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo ponudbo 

pričakujemo v roku, določenem v objavi javnega naročila in tem povabilu. 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
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                                                                                          Predsednik PGD: 

        Silvo Fišer 

 
 

TEHNIČNE IN DRUGE SPECIFIKACIJE 
 

Opomba: Ponudnik mora na koncu tega poglavja (»Tehnične in druge 
specifikacije«) izpolniti, datirati, žigosati in podpisati izjavo, s čimer jamči, da se 
je seznanil z zahtevami naročnika in obsegom del iz te razpisne dokumentacije. 
Ponudnik priloži ponudbi tehnično risbo in zahtevane načrte, ki se nanašajo na 
ponujeno vozilo. 
 
 

1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila 
male vrednosti je predmet javnega naročila nakup enega (1) novega gasilskega 
VOZILA kombi 8 + 1 s sistemom financiranja v predvidenem obdobju za potrebe 
naročnika Prostovoljnega gasilskega društva Paloma Sladki Vrh, Sladki vrh 9b, 2214 
Sladki Vrh. 
 
Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe 
niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 
 
Skrajni rok dobave za novo gasilsko vozilo kombi 8+1, kot ga zahteva naročnik, je 
najkasneje pet mesecev po podpisu pogodbe. 
  
Naročnik zahteva fiksno ceno za gasilsko vozilo kombi 8+1 in kakršnekoli naknadne 
podražitve ne bo upošteval. 
 
Ponudniki morajo v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti dobavni rok v koledarskih dneh 
za ponujeno gasilsko vozilo, upoštevaje zahtevo naročnika glede skrajnega 
dobavnega roka, ki pa mora biti naveden realno, glede na predmet javnega naročila. 
V primeru, da bi ponudnik ponudil nerealni rok za dobavo gasilskega vozila, bo pozvan 
k pojasnilu ponudbe. V primeru, da bi naročnik na podlagi posredovanega pojasnila 
ugotovil, da je ponudnik dejansko ponudil nerealni rok dobave, bo ponudbo takega 
ponudnika izločil. Prav tako bo naročnik izločil ponudbo ponudnika, ki bo za dobavo 
gasilskega vozila ponudil daljši rok. 
 
Prevzem gasilskega vozila je na naslovu naročnika - Prostovoljno gasilsko društvo 
Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh. Mesto prevzema se lahko spremeni 
izključno v primeru, da se tako dogovorita izbrani ponudnik in naročnik. 
 
Dobavljeno gasilsko vozilo kombi 8+1 mora biti srednje velikosti ter ustrezati, kot že 
navedeno, vsem zahtevam naročnika, vsem predpisom, tehničnim normativom in 
standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnim predpisom, tako, da bo 
naročnik brez težav registriral gasilsko vozilo. Glede na navedeno, bo moral izbrani 
ponudnik ob dobavi oziroma dokončnem prevzemu gasilskega vozila kombi 8+1 izročiti 
naročniku vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, 
ateste, certifikate o ustreznosti gasilskega vozila in ostale dokumente zahtevane v tej 
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razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku za dobavljeno 
gasilsko vozilo: 
 
 
 

 dokument o drugostopenjski homologaciji, 

 vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila, 

 zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po 
tipizaciji kombi 8+1, izdano s strani GZS, 

 navodila za vzdrževanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku  

 tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku, 

 navodila za vozno osebje, 

 ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo, 

 garancijsko in servisno knjižico vozila, 

 podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije, 

 carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni 
članica EU, 

 ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik. 
 

Vsa elektro instalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi, cestno 
prometnimi predpisi in mednarodnimi predpisi. 
 
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne ateste in deklaracije v skladu s predpisi, ki 
veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi. 
 
Za ponujeno in dobavljeno gasilsko vozilo kombi 8+1 mora imeti ponudnik zagotovljeno 
servisno službo za redno servisiranje ali popravila v času garancijskega roka. V 
primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen 
pooblaščen servis.  
 
Zaželeno je, da ima ponudnik organizirano mobilno servisno službo na terenu. V 
primeru nujnih potreb naj bi ponudnik zagotavljal tudi nepretrganost servisne službe in 
takojšnjo dobavo morebitno potrebnih rezervnih delov oziroma dobavo le-teh v 
najkrajšem možnem času in konkurenčnost cen za opravljanje storitve servisiranja in 
popravil. 
 
Odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega vozila v času 
garancijskega roka mora biti čim krajši, in ga mora ponudnik navesti v Obrazcu št. 1 – 
Ponudba, v delovnih urah. Vendar pa morajo ponudniki odzivni čas v Obrazcu št. 1 
navesti realno glede na svojo lokacijo oziroma glede na lokacijo pooblaščenega 
servisa in organizacijo mobilne servisne službe, saj bo naročnik ves čas trajanja 
garancijskega roka od izbranega ponudnika zahteval odzivni čas, ki ga bo le-ta 
navedel v svoji ponudbi.  
 
Prav tako mora ponudnik zagotavljati tudi morebitno potrebne nadomestne dela za 
gasilsko vozilo ter jih zagotavljati še v obdobju, ki ga bo navedel v svoji ponudbi po 
poteku garancijskih rokov. 
 
Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v nadaljevanju tega obrazca 
pri posameznih zahtevah naročnika naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali 
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proizvajalec. Navedba izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključni pogoj. 
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa 
morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati 
zahtevam naročnika.  
 
Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 

2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali 

posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo 

opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim 

podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi 

»in/ali enakovredno. 
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2. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI NOVEGA 

GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 

 

 

A. KOMBINIRANO VOZILO  "KOMBI" za izdelavo gasilskega vozila KOMBI 8+1  
Opis vozila 
 

Vozilo: Kombinirano vozilo s sedeži 8+1 s pogonom na vsa kolesa 4x4 
Menjalnik: 6-stopenjski ročni menjalnik 
Vrsta vozila: Osebno vozilo (kombinirano) 
Medosna razdalja: 3640 mm 
Moč motorja (kW): 130 kW 
Najvišja hitrost: 165 km/h 
Razred škodljivih snovi: EUR 6 
Skupna teža: 3500 kg 
Skupna vlečna teža: 6000 kg 
Osna obremenitev spredaj 2.1 kg 
Osna obremenitev zadaj 2.1 kg 
Strešna obremenitev 300 kg 
 
OPREMA VOZILA 

Motor in menjalnik:  Pogon na vsa kolesa 4 * 4 

 Ročni menjalnik 6 stopenjski za 4*4 

 4 valjni turbo dizelski motor 2,0/130kW (4V) BIT 

 Sistem start/stop z regeneracijo zavorne energije 

 Zagon motorja standardni 

Okvir in priključni deli:  Vlečna sklopka, toga (vključno s stabilizacijo 
prikolice) 

 Standardna kolesna razdalja 3.640 mm 

 Rezervoar za gorivo 75l 

Podvozje:  Vzmetenje/blaženje okrepljeno 

 Kolutne zavore spredaj, 16 palčne (premer 480 
mm) 

Možnosti obremenitve, 
nadgradnje in 
predelave: 

 Dovoljena skupna teža 3500 kg 

Kolesa:  Kolesni pokrov s kromiranim emblemom 

 4 jeklena kolesa 6 ½ J * 16, srebrne barve 

 Pnevmatika 235/65 R 16 C 115/113, optimiziran 
upor pri kotaljenju 

 Rezervo kolo (jekleno platišče) z običajno 
pnevmatiko 

 Letne pnevmatike 

Električni sistem, gretje 
in klima: 

 Akumulator 520 A (92 Ah) 

 Akumulator in generator 

 Obratovalna napetost 12 V 

 Blokada zagona, elektronska 

 Električna priključna letev in funkcionalna krmilna 
naprava 1 s programiranjem ABH 
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 Trifazni alternator 250 A 

 2. akumulator z ločilnim relejem in nadzor 
akumulatorja (akumulator AGM) 

Osvetlitev:  Dnevne luči s samodejnim vklopom, funkcija 
»Leaving home« in ročna funkcija »Coming 
home« 

 Glavni LED žaromet z LED dnevno lučjo 

 Koncept notranjih LED lučk v 
potniškem/prtljažnem prostoru 

 Meglenka vključujoč z lučjo za vožnjo v ovinkih 

 Priprava za rotacijske označevalne lučke 

Kabina zunaj in 
karoserija: 

 Zunanje ogledalo, električno nastavljivo in 
ogrevano 

 Zunanje ogledalo levo, konveksno, z vgrajenim 
LED indikatorjem in širokokotnim območjem 

 Zunanje ogledalo desno, konveksno, z vgrajenim 
LED indikatorjem in širokokotnim območjem 

 Normalna streha  

 Zadnja krilna vrata z okenskimi odprtinami 

 Zadnje steklo, ogrevano, z napravo za brisanje in 
pranje zadnjega okna 

 Stransko okno v potniškem/tovornem prostoru, 
zadaj levo, trdno vgrajeno 

 Stransko okno v potniškem/tovornem prostoru, 
zadaj desno, trdno vgrajeno 

 Zaščitna rešetka hladilnika, črna s kromirano 
letvijo 

 Bočna stekla zadaj in spredaj ter zadnje okno z 
izolacijskim steklom 

 Brisalci stekla z intervalnim vklopom s svetlobnim 
senzorjem in senzorjem za dež 

 Drsna vrata desno, v tovorno/potniškem prostoru 

 Stransko okno v potniškem/tovornem prostoru, 
spredaj levo, trdno vgrajeno 

 Stransko okno v potniškem/tovornem prostoru, 
spredaj desno, trdno vgrajeno 

 Vetrobransko steklo iz večplastnega stekla in 
zaščitno zasteklitvijo proti toploti 

 Odbijač spredaj, sive barve 

Kabina znotraj:  Zračna blazina za voznika in sopotnika z 
deaktivacijo zračne blazine za sopotnika 

 Paket odlagalnih mest 1: strešna galerija z enim 
predalom (1DIN) in bralno lučko (samo pri 2. 
uparjalniku) 

 Gumijasta talna obloga v kabini 

 Ukrepi za blaženje hrupa v notranjosti Premium 

 Aramturni predal z zaklepno loputo, osvetljen 
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 Klimatska naprava Climatronic ali enakovredno v 
kabini 

 Večfunkcijski volan (3 kraki) 

 12 V vtičnica in 2 držala za pijače na armaturni 
plošči 

 Tritočkovni avtomatski varnostni pasovi z 
nastavitvijo višine varnostnega pasu spredaj 

 Dve 12 V vtičnici v kabini (na armaturni plošči) 

 Opozorilno brenčalo in lučka pri nepripetem 
varnostnem pasu 

 2 daljinska zložljiva ključa 

 Centralno zaklepanje z raijskim daljinskim 
upravljanjem in notranjim upravljanjem 

 Električni dodatni grelec (zrak) (1400 W) 

 2. toplotni izmenjevalec in 2. uparjalnik 

 Kromiran paket 

Sedeži:  Nihajni sedež »ergoComfort« levo, v 1. sedežni 
vrsti 

 Sedež za dva sopotnika desno, z odlagalnim 
predalom, v 1. sedežni vrsti 

 Prevleke sedeža iz blaga 

 Grey mesh MAN črna/titan črna – paladij/biserno 
siva 

Inštrumenti in 
prikazovlniki: 

Smart TCO 
Večfunkcijski prikaz »Plus« 
Prikaz servisa na vsakih 50.000 km ali 2 leti 

Zvok in navigacija  1 USB vmesnik (primeren za 
iPod/iPhone/iPad), multimedijska vtičnica 
AUX-IN in električni vmesnik 

 4 zvočniki: 2 visokotonska, 2 nizkotonska 

 Navigacija MAN Media Van Navigation 

 MAN Media Van Advanced 

Komunikacija:  Vmesnik za mobilni telefon 

Asistenčni sistemi  Zvočna opozorilna naprava za vzvratno 
prestavo, z možnostjo utišanja 

 Elektronski program stabilnosti (ESP) 

 Pripomočki za parkiranje spredaj in zadaj 

 Regulacija hitrosti vožnje z omejitvijo 
maksimalne hitrosti 

 Kamera za vzvratno vožnjo »Rear View« 

 Sistem prilagajanja višine svetlobnega snopa 
»Light Assist« 

 Asistent za bočni veter 

Potniški in tovorniški 
prostor: 

 Notranja strešna obloga kot oblikovana 
strešna obloga v tovornem/potniškem prostoru 

 Varovalo za otroke v potniškem prostoru 

 Stranska notranja obloga v 
potniškem/tovornem prostoru, polvisoka 
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Nadgradnje in 
odstarnjeni sklopi 

 Folija za zaščito proti soncu na oknih, 
globoko črno obarvana v potniškem prostoru, 
prepustnost svetlobe 5% 

Paketi opreme:  Klimatska naprava »Climatronic« ali 
enakovredno 

 Rezervno kolo s pnevmatiko za vožnjo, 
jeklo ter avtomobilsko orodje in dvigalko 

 Navigacijski paket Medai Van ali 
enakovredno 

 Paket Luč in vidljivost 

Barve zunanjosti  Ognjeno rdeča (R3000) 

Pribor  Avtomobilsko orodje in dvigalka 

Specifično za uporabo 
in države: 

 Avtomobilski priročnik v slovenskem jeziku 

Lokalna dodatna 
oprema: 

 Stranska drsna vrata, širina * višina: 
1311mm*1487mm 

 Zadnja krilna vrata, širina * višina: 1552mm 
* 1505mm 

Maks. št. sedež  8 + 1 

Obračalni krog   13,9 m 

Dodatna oprema po 
tipizaciji: 

 Lomilka 700 mm (1 kos) 

 Lopar obojestranska osvetlitev LED (2 kos) 

 Brezrokavnik (odsevni) HI – VIZ + TISJ*K 
GASILEC (2 kos) 

 Kovček srednji PP (1 kos) 

 Gasilnik P6 + ABC (2 kos) 

 Triopan GASILCI odseven 70cm z gumi 
ročajem (2 kos9 

 Svetilka varnostna 2 LED z dvema 
baterijama 6V (2 kos) 

 Ročna akumultaorska svetilka Fenix RC20, 
svetilnost: 1000Lm, vzdržljivost baterije: 120h (2 
kos) 

 Trak zaščitni rdeče beli 500m (1 kos) 

 MOTOROLA DME (ali enakovredno) 
vgradna radijska postaja, barvni zaslov (1 kos) 

 Ročna prenosna radijska postaja (2 kos) 
 

PREDELAVE VOZILA: 

 Na streho vozila se vgradi LED blok z modrimi lučmi, ki je opremljen z zvočnikom in 

ojačevalcem z tremi toni siren in govorno napravo. 

 Vgradijo se modre utripajoče lučke, (2 para) spredaj v masko vozila in (1 par9 zadaj na 

nosilce, ki so na notranji strani vrat ali pa na zunanji (LED). 

 Vgradi se dostavljena UKV postaja (v ponudbi opreme), anteno dobavi izbran izvajalec 

 Vgradijo se 2* prenosne baterijske svetilke z vezavo na polnilno postajo (v ponudbi 

opreme) 

 V tovornem delu se obstoječi pod zamenja z gladko eloksirano pločevino, katera se 

nato namesti tako, da se prileže celotnemu tovornemu prostoru. V ta tovorni prostor se 
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namestijo 4 manjša držala, katera bodo fiksno zadržala zaboj, ki bo nameščen zadaj v 

tovornem delu. 

 Zaboj bo izdelan iz rebraste pločevine in se bo tesno prilegal tovornemu delu. 

 Levo in desno se namesti tapecirana pločevina na katero bodo nameščeni nosilci za 

orodje, ki so predpisani s strani GZS. 

 Na vozilu se vgradi polnilna naprava z vzdrževalcem, kateri bo imel magnetni priklop. 

 

DODATNO – SPECIFICIRANO POSEBEJ PRI VREDNOSTNEM DELU: 

 Na zunanjo stran vozila se namestijo delovni LED žarometi kateri se bodo imeli 

možnost vklopiti preko stikala ali pa  preko ročice menjalnika, ko se premakne v 

vzvratno prestavo. Na levo, desno in zadnjo stran se namestita 2 kosa. 

 Od zunaj se namesti sprednja cevna zaščita z izklopom prednjih dveh senzorjev. 

Stranski cevni zaščiti po celotni dolžini. Zadnji cevni zaščiti v dveh delih okorg vogala. 

 Na vozilo se na zadnjo os vgradijo zračne blazine, katere bodo imele možnost 

reguliranja nosilnosti do 270 kg. Upravljanje blazin poteka pri šoferju preko manometra 

in regulatorja. 

 Dekorativen dizajn polepitve, ki j zajet v ponudbo, se prilaga zraven ponudbe. 

 

NAPISI: 

 Izdelajo in namestijo se napisi: 

o Taktični napis GVM-1 

o Gasilski znak z imenom društva PGD PALOMA SLADKI VRH 

o Spredaj na maski vozila napis GASILCI 

o Na zadnji steni nadgradnje napis GASILCI 112 ter simbol telefona 

o Na bočnih straneh napis GASILCI   

 

OSTALO: 

 Ob predaji vozila se naročniku izroči potrdilo, da je vozilo izdelano v skladu s tipizacijo 

GZS, prav tako se naročniku izroči potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji. 

 Naročniku se izdajo navodila za uporabo in vzdrževanje vozila, vgrajene opreme ter 

organizira se prikaz uporabe vozila bodočim voznikom strojnikom. 

 Naročniku se izročijo navodila za porabo in vzdrževanje vozila, ter ostala 

dokumentacija vezana na uporabo vozila – v skripti. 

 Naročniku se predložijo garancijski listi za opremo, ki je dobavljena in garancija za 

samo nadgradnjo vozila. Vse v slovenskem jeziku. 

 

 

VGRADNJA OPREME SE IZVEDE V SKLADU Z ZAHTEVAMI NAROČNIKA, 

UPOŠTEVAJOČ PROSTORSKO LOCIRANOST V VOZILU. 
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GARANCIJSKA DOBA  

Izvajalec odgovarja za kakovost osebnega vozila, ki je predmet javnega naročila v skladu z 
veljavnimi garancijskimi pogoji, opredeljenimi s strani proizvajalca vozila ter garancijskimi 
pogoji, ki bodo na osnovi ponudbene dokumentacije sprejeti s strani obeh pogodbenih 
partnerjev. 
 

Splošno jamstvo min. 60 MESECEV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA o seznanitvi z zahtevami: 

Ponudnik: 

_____________________________________________________________ , 

 (naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe v celoti seznanil z zahtevami naročnika iz 

razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga 

po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi NAKUP NOVEGA GASILSKEGA 

VOZILA KOMBI 8+1 ZA POTREBE PALOMA SLADKI VRH. 

 

 

 

 

 

 

 

kraj: ____________________                                  podpis pooblaščene osebe 

                                                                                        za podpis ponudbe: 

datum: __________________               žig             _____________________ 
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

1. Splošna navodila 

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe.  

 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so 

sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena 

dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo 

pisavo. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano 

oziroma smiselno sledi spodaj navedenim obrazcem. K ponudbi priložite izpolnjen 

ESPD obrazec. 

 

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini 

in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika ter priložen mora biti ESPD 

obrazec. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo 

biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali 

pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom) in jih z optičnim bralnikom pretvoriti v 

digitalno obliko (barvno »skenira«)., razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo 

samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.  

 

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

dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše 

ponudbo.   

 

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega 

besedila izhaja.  

 

V primeru, če ponudnik katerega od dokumentov, zahtevanih v razpisni dokumentaciji 

ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na 

podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne 

dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. 

 

V ponudbi predložite: 

• izpolnjen, podpisan in požigosan predračun - rekapitulacijo v pdf formatu, ki ga 

ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« - ta dokument bo dostopen 

na javnem odpiranju ponudb 

 

• vse izpolnjene, podpisane in požigosane obrazce Razpisne dokumentacije  v 

pdf formatu pa ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.  

 

 Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec. 

 

Naročnik ima pravico od najugodnejšega ponudnika zahtevati, da se celotna ponudba 

brezplačno dostavi naročniku še v pisni obliki – originalu. 
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Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, fizična ali pravna 

oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te 

dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne 

dokumentacije. 

 

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih veljavnih zakonov 

in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov: 

- Zakon o javnem naročanju  

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju  

- Obligacijski zakonik ter  

- Vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno 

področje.  

 

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana 

absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru 

nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno 

pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila 

vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti 

dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. 

člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega 

postopka. 

 

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri 

izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 

podatke o lastniških deležih navedenih oseb in  

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

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema 

naročnikovega poziva.  

 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je 

naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma 

podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih 

subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 

da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, 

naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da 

neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe 

oziroma ničnost pogodbe.  

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi 

v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka 
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veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko 

povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.  

 

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki 

bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na 

nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 

 

2. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe, oblika in način predložitve: 

 

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v 

slovenskem jeziku.  

 

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično 

dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni material in drugo, predložena 

v tujem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je 

potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski 

jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. 

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku 

oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, 

da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z 

najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko 

ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska 

odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če 

naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z 

izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali 

realizacijo predmeta javnega naročila. 

 

Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje 

ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument 

predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo 

zavrnil. 

 

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih 

ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.  

 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno 

dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi 

za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi 

članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim 

sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski 

subjekt. 
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Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku (z optičnim bralnikom se dokument 

pretvori v digitalno obliko -barvno »skenira« , ki mu je priložen prevod v slovenski jezik. 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, 

da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z 

najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko 

ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska 

odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če 

naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z 

izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali 

realizacijo predmeta javnega naročila. 

 

3. Skupna ponudba 

 

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. 

Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V 

ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov 

vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere 

izhajajo sledeče informacije:  

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,  

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za 

komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis 

pogodbe,  

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil 

posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti 

posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,  

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili 

ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z 

njimi v celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi 

pogoji iz razpisne dokumentacije, in 

- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno 

za izvedbo celotnega naročila. 

 

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in 

so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, 

mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.   

 

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri 

posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja 

kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.   
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4. Ponudba s podizvajalci 

 

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega 

naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski 

subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil 

pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, 

ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika 

ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne 

glede na število podizvajalcev.  

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:  

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje,  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.  

 

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru 

podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k 

znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na 

ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o 

morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih dneh po 

spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z 

obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih 

podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec 

to zahteva.  

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 

prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega 

odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge 

za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če 

zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.  

 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 

podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če 

novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca 

obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.  
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V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva 

neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta 

dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.  

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva 

neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:  

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje 

podizvajalcu,  

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto 

ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo 

podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.  

 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo 

naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila 

končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma 

dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper 

ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz 

postopkov naročanja za predpisano obdobje. 

 

5. Način pojasnjevanja, spreminjanja in dopolnjevanja ponudb 

 

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z 

določili 89. člena ZJN-3.  

 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski 

subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko 

naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče 

dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, 

pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave 

in transparentnosti.  

  

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo 

ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. 

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije 

ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih 

obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče 

objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali 

ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik 

gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.  
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Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali 

dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali 

popravljati:  

 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti 

ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 

sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,  

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega 

naročila,  

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 

njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v 

postopku javnega naročanja.  

 

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika 

popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem 

se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in 

ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne 

vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem 

soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto 

brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem 

pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika 

napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

 

6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega 

naročila 

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega 

naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. 

 

7. Zmanjšanje obsega naročila, dodatna naročila 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral 

navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi 

ponudbenih cen.  

 

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima 

pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje 

obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz 

naslova neoddanega dela javnega naročila. 

 

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila 

pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim 

izvajalcem skladno z ZJN-3. 
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8. Ponudbena cena in plačilni pogoji  

 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, 

davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, 

povezani z predmetom javnega naročila. 

 

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati davek na dodano vrednost po zakonsko 

določenih stopnjah. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse 

elemente, ki vplivajo na izračun cene, z upoštevanjem, da gre za novo gasilsko vozilo 

KOMBI 8+1, kot tudi vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije. Prav tako 

morajo ponudniki pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevati, da bo moralo biti gasilsko 

vozilo dostavljeno na naslov PGD Paloma Sladki Vrh, kjer se bo tudi opravil prevzem, 

razen v primeru, da se naročnik in izbrani ponudnik ne bi dogovorila drugače. 

 

Ponudniki morajo upoštevati tudi, da mora biti novo gasilsko vozilo dobavljeno 

najpozneje v roku kot ga določa naročnik. Daljši dobavni rok, za naročnika ni 

sprejemljiv. Vrednost ponudbe mora biti fiksna, kar pomeni, da se vrednost 

dobavljenega gasilskega vozila ne sme spremeniti. Javno naročilo se oddaja po načelu 

pogodbe »ključ v roke«. 

 

 

8.2. Plačila: 

Naročnik bo dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem računu, 

ki ga izbrani ponudnik izstavi po dobavi celotnega gasilskega vozila z opravljenim 

atestom, drugo stopenjsko homologacijo, ter vso opremo zahtevano po 

cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila 

pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila KOMBI 8+1, 

torej po potrjenem primopredajnem zapisniku. 

 

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. 

člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge 

računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec 

predhodno potrdil. 

 

9. Merila za izbor 

 

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša 

ponudba. 

Upoštevali se bo naslednji ponder: 

Ponder 1: 

Najnižja ponudbena cena 

M1(x) = (C(min) / C(x) )* M1(max) 

M1(x) = doseženo število točk posamezne ponudbe po tem merilu 

C(min) = najnižja ponudbena vrednost 
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C(x) = ponudbena vrednost posameznega ponudnika 

M1(max) = maksimalno število točk po merilu M1 (100 točk) 

 

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z 

identično ceno. 

 

Za naročnika pomeni najnižja ponudbena cena ponudba z najnižjo skupno končno 

ponudbeno vrednostjo (podvozje + nadgradnja + oprema) z vključenim davkom na 

dodano vrednost.  

 

10. Zaupnost ponudbene dokumentacije 

 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo 

za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s 

predpisi. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno 

skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur 

zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti 

podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali 

pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti 

tako dobljenih podatkov. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki 

specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena 

na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti 

podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovno 

skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani 

v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s 

predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik 

mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je 

opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo 

obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni 

v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. 

bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali 

»POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali 

dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu 

pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja 

ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so 

predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali 

poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so 

javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne 

glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take. 
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11. Obvestilo o oddaji naročila  

 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih 

naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da 

odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave 

na portalu javnih naročil. 

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih 

naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na 

objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki 

ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na 

portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to 

glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik lahko do 

pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti 

po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in 

sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 

 

12. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe  

 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega 

zavarovanja za dobro izvedbo del sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve 

zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot 

izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.  

 

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu 

pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na 

naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik 

odstopil od ponudbe. 

 

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil 

dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, 

katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik 

od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi 

takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno 

iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.  

 

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega 

postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 

 

a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in 

nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali 

opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb 

ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene 
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spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi 

javnega naročila ali okvirnega sporazuma; 

 

b. za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če 

so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če 

zamenjava izvajalca: 

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede 

zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali 

inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter 

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; 

 

c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel 

predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila; 

 

d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov 

izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov: 

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko; 

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, 

standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne 

obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega 

izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, 

pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega 

naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona; 

 

e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. 

 

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov 

vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke 

opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb 

skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih 

obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti 

sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi 

cenami. 

 

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za 

bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega 

javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem 

primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega 

naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno 

izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi 

k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence; 

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega 

naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; 
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- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega 

naročila; 

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden 

v d. točki. 

 

 

13.  Podpis ponudbe 

 

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega 

zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega 

zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo 

pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). 

V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V 

primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih 

zastopnikov. 

  

A. V primeru samostojnega ponudnika:  

v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, 

mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika 

pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.  

 

B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:  

v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki 

ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, 

s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih 

dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega 

ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine 

ponudnikov.  

 

C. Podizvajalci:  

v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki 

podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce. V primeru, 

da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega 

ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma 

podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti. 

 

14.  Pravno varstvo  

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami 

Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), 

po postopku in na način kot ga določa zakon.  

 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh 

stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če 

zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za 
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pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen 

ZPVPJN. 

 

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb 

ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni 

ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te 

možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala 

javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja 

na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki 

oddajo ponudbe.  

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino 

objave priložiti potrdilo o plačilu takse v skladu z zakonom. 

 

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune 

ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri 

Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne 

informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno 

upravo:  

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo  

 

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, pristojnemu za javna naročila.  

 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. Če naročnik ugotovi, 

da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana 

oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena 

ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga 

najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 

 

15. Protikorupcijska določba 

 

Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja 

utemeljen sum, da je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu 

naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje 

javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 

nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev 

naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se 

upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/2011). Sklenjena pogodba je nična, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 

stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno 

nedovoljeno korist za: 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
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-pridobitev posla, 

-za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

-za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

-za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo 

razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza 

potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni 

dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno 

nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. 

V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik 

lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa 

zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV   

 

POGOJ 1 : nekaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 

če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, 

vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila 

za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba 

za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede 

na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

 

Dokazilo: 

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi 

s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za 

pridobitev podatkov iz kazenske evidence in evidence o prekrških za člane organov in 

zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in 

pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in 

zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 

evidence). 
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Gospodarski subjekt naj predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je 

razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju 

predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega 

naročila. 

 

V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in 

zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobi sam. 

 

Navodilo/opomba: 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo 

vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z 

zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo 

določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred 

pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež 

gospodarski subjekt. 

 

Partnerji v skupni ponudbi: 

MORAJO izpolnjevati pogoj Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 

(obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-

3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane 

organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega 

subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in evidence o 

prekrških in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in 

pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). 

 

Podizvajalci: 

MORAJO izpolnjevati pogoj Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske 

evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava 

gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in 

evidence o prekrških in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta 

in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Naročnik bo zavrnil 

vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. 

člena ZJN-3. 

 

POGOJ 2 : plačani davki in prispevki  

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 

če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 

nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 

organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če 

vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov 

ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 

tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
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oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v 

postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom 

javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od 

zgoraj navedenih položajev. 

 

Dokazilo: 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec.  

 

Navodilo/opomba: 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali 

tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 

drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če 

ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred 

pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali 

trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež 

gospodarski subjekt. 

 

Partnerji v skupni ponudbi: 

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in 

žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni 

pogoj. V nadaljevanju velja tudi vse, navedeno zgoraj. 

 

Podizvajalci: 

MORAJO izpolnjevati pogoj; Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe 

podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo 

zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega 

odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

POGOJ 3:  Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na 

dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede 

na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

 

Dokazilo: 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi 

referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. 

 

Partnerji v skupni ponudbi: 
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MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in 

žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni 

pogoj. 

 

Podizvajalci: 

MORAJO izpolnjevati pogoj; Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe 

podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo 

zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 

75. člena ZJN-3. 

 

POGOJ 4:  Prekršek v zvezi s plačilom za delo 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila 

v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 

dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.  

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede 

na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.  

 

Dokazilo: 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec.  

 

Navodilo/opomba: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo 

vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z 

zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo 

določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred 

pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v 

kateri ima sedež gospodarski subjekt. 

 

Partnerji v skupni ponudbi:  

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in 

žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni 

pogoj. V nadaljevanju velja vse, navedeno zgoraj. 

 

Podizvajalci: 

MORAJO izpolnjevati pogoj; Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe 

podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo 

zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 

75. člena ZJN-3.  
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POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST  

 

POGOJ 1:  Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se 

vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 

poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 

2014/24/EU.  

Dokazilo: 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec.  

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.  

 

Navodilo/opomba: 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega 

subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz 

uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat 

oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik 

namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 

kandidata oziroma ponudnika.  

 

Partnerji v skupni ponudbi: 

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak partner mora pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem 

prevzema izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan 

obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  

 

Podizvajalci: 

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak podizvajalec mora pogoj izpolnjevati v obsegu, v 

katerem prevzema izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in 

žigosan obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem 

obveznih pogojev za podizvajalce,  s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje 

navedeni pogoj.  

 

TEHNIČNA SPOSOBNOST  

 

POGOJ 1:  Reference  

Gospodarski subjekt mora imeti reference, ki se nanašajo na dobavo gasilskih vozil 

KOMBI 8+1. Upoštevajo se pozitivna reference iz zadnjih treh let šteto od roka za 

oddajo ponudb. Obveznih je vsaj 5 referenc, ki se nanašajo na dobavo gasilskega 

VOZILA KOMBI 8+1. Upoštevajo se vozila, pregledana pri ustrezni instituciji, pristojni 

za pregled (GZS). 

 

Referenčno vozilo lahko od kriterijev iz tega razpisa odstopa v razporeditvi in vrsti 

opreme v vozilu. Na željo naročnika mora gospodarski subjekt na lastne stroške 

predstaviti referenčna vozila na naslovu naročnika referenčnega dela. Naročnik bo v 

primeru, da iz referenčnih potrdil ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli 
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drug podatek, gospodarski subjekt pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih 

pisnih dokazil. V primeru, da gospodarski subjekt v roku, ki ga bo določil naročnik, ne 

bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil, bo naročnik ponudbo izločil. 

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec na predpisanem obrazcu, se pri pregledu 

ponudb ne bodo upoštevale. Če bo iz ponudbe (spiska referenc) razvidno, da 

gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da 

gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima.  

 

Dokazilo:  

Kot referenčno vozilo KOMBI 8+1 se šteje vozilo, ki izpolnjuje minimalne spodaj 

navedene tehnične zahteve; 

- Gasilsko vozilo GVM 1 + 8 po Tipizaciji GZS 

- Pogon: 4x4 ali 4 x 2 

 

Gospodarski subjekt izpolni obrazec Seznam opravljenih del.  

 

Navodilo/opomba: 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z 

dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno 

opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela 

štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo 

dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno. 

V postopku preveritve ponudnika pa ima naročnik pravico, da od potencialnega 

dobavitelja, torej ponudnika v postopku zahteva,  da priloži referenčno potrdilo kupca, 

naročilo, pogodbo ali račun. 

 

 

Partnerji v skupni ponudbi: 

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel v celoti 

izvedel sam ali skupaj z glavnim izvajalcem-vodilnim partnerjem (seštevanje referenc).  

 

Podizvajalci: 

Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je glavni izvajalec tak posel v celoti 

izvedel sam ali s podizvajalci (reference se seštevajo). 

 

POGOJ 2: Drugi zahtevani pogoji tehnične sposobnosti  

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo najpozneje v roku, ki ga je 

določil naročnik in je opredeljen v tej razpisni dokumentaciji. 

Ponudnik mora imeti organiziran servis podvozja in nadgradnje. 

 

Dokazilo: 

 Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec – Ponudba, v katerem mora 

ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila 

(lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo). 
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 Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec – Izjava o tehnični ustreznosti 

gasilskega vozila. 

 

Partnerji v skupni ponudbi: 

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec-vodilni partner. 

 

Podizvajalci: 

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec. 

 

FINANČNA ZAVAROVANJA 

 

Ponudnik mora predložiti naslednja zavarovanja: 

 

1. Zavarovanje za resnost ponudbe 

 

Instrument zavarovanja: menica 

 

Višina zavarovanja: 1.500,00 EUR 

 

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb 

 

Razlog, da se v okviru predmetnega javnega naročila zahteva zavarovanje za resnost 

ponudbe opravičuje tveganje, povezano s predmetom javnega naročila. 

 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost, skladno z 

zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne 

dokumentacije. V primeru, da ponudnik v ponudbi zavarovanja ne bo predložil ali bo 

predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo 

skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil. 

 

Dokazilo: Bianco menica, ki mora biti žigosana in podpisana. Menična izjava za resnost 

ponudbe, ki mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana. Bianco 

menico in menično izjavo za resnost ponudbe mora ponudnik po redni pošti 

posredovati na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah v 

zaprti kuverti z oznako pošiljatelja in pripisom »PGD Paloma Sladki Vrh« najkasneje 

do datuma in ure, ki je določena za odpiranje ponudb, ne glede na način vročitve. 

 

 

2. Zavarovanje za dobro izvedbo 

 

Instrument zavarovanja: menica 

 

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV. 
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Čas veljavnosti: do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma 

vključno 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za 

izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Dokazilo: Vzorec menične izjave za dobro izvedbo mora biti podpisan in žigosan.  

 

Ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcu menične izjave za 

dobro izvedbo potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Zavarovanje za 

dobro izvedbo je dolžan predložiti izbrani ponudnik najkasneje v roku 10 dni od podpisa 

pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo 

je predpogoj za veljavnost pogodbe. Predloženo zavarovanje mora biti skladno z 

vzorcem in razpisno dokumentacijo. 

 

3. Zavarovanje za odpravo napak 

 

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje 

 

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV. 

 

Čas veljavnosti:  Garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo morala biti 

veljavna do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi naveden najdaljši garancijski rok. 

Brez izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem 

gasilskega vozila ni izvršen.  

 

Dokazilo: Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak mora 

biti podpisan in žigosan. 

 

Ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcu bančne garancije / 

kavcijskega zavarovanja za odpravo napak potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno 

zavarovanje. Izvajalec je dolžan naročniku ob primopredaji gasilskega vozila izročiti 

nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo banke / kavcijsko 

zavarovanje za odpravo napak  v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, skladno z 

vzorcem in določbami razpisne dokumentacije. 

  

V primeru, da se v času trajanja instrumenta zavarovanja odkrijejo napake, ki ne bodo 

odpravljene pred njegovim iztekom veljavnosti, je izvajalec dolžan sorazmerno 

podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak . 
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Obrazec OBR 1 

 
Ponudnik: ____________________________ 
 
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh 

 

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male 

vrednosti NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 ZA POTREBE PALOMA 

SLADKI VRH, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo 

 

PONUDBA 
 

1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):  

 samostojno  

 z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________  

 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________ 

 

2. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU-PONUDNIKU 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: 

TELEFON: 

 

ID ZA DDV: 

PRISTOJNI FINANČNI URAD: 

MATIČNA ŠTEVILKA: 

ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: 

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: 

 

RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) 

 

ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, 

ipd.)* 

 

ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* 

 

POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* 

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v 

Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) 

 

(*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski 

evidenci) 

 

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora 

biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis 

ponudbe. 
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3.VRSTA PONUJENEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1   

Glede na razpisne pogoje in tehnične zahteve naročnika se naša ponudba nanaša na dobavo 

naslednjega gasilskega VOZILA KOMBI 8+1: 

 

znamka vozila/proizvajalec in tip: 

_________________________________________________ 

tip vozila (tipizacija GZS):            

_________________________________________________ 

 

 

4. VREDNOST PONUDBE 

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in glede na tehnične zahteve 

naročnika, ki so navedene v obrazcu predračuna in opisu predmeta javnega naročila, znaša 

skupna končna vrednost naše ponudbe skupaj z davkom na dodano vrednost za gasilsko 

vozilo KOMBI 8+1: 

 

skupna končna vrednost brez DDV: ______________________EUR 

(podvozje + nadgradnja + oprema)   

DDV – 22%: __________________________EUR   

skupna končna vrednost z DDV :________________________EUR  

z besedo: _________________________________________________________________ 

 

5. FIKSNOST CENE 

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je cena za ponujeno gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki 

ga ponujamo v tej ponudbi fiksna, in da se v času od podpisa pogodbe do dobave in uspešnega 

prevzema gasilskega vozila s strani naročnika ne bo spremenila. Naročniku izjavljamo, da smo 

pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse 

zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. 

 

6. PLAČILNI ROK 

Naročniku, izjavljamo, da: 

- sprejemamo kot plačilni rok 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga bomo izstavili po 

dobavi celotnega gasilskega vozila, opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim 

pregledom ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih 

in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost 

tipizacije vozila KOMBI 8+1 torej po potrjenem primopredajnem zapisniku; 

- da bomo k računu, ki bo vseboval vse podatke o dobavljenem gasilskem vozilu KOMBI 8+1, 

priložili vse dokumente, ki bodo omogočili nadzor nad dobavljenim gasilskim vozilom ki jih 

zahteva naročnik; 

 

7. PREDAJA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1   

Naročniku izjavljamo, da bomo novo gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki je predmet naše ponudbe, 

predali z opravljeno drugo stopenjsko homologacijo in pregledom tehnične komisije GZS o 

ustreznosti vozila ter opremo po cestnoprometnih predpisih, opremo, ki jo bomo namestili v 

vozilo in jo bo zagotovil naročnik sam in ostalih predpisih, ki urejajo področje gasilskih vozil 

oziroma skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbenimi 

določili. 
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8. DOBAVNI ROK 

Naročniku izjavljamo, da bomo gasilsko vozilo, ki je predmet naše ponudbe dobavili do dne 

_________. 

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dobavo gasilskega vozila lahko spremeni 

izključno in samo na podlagi odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, 

da rok za dobavo gasilskega vozila ni podaljšan. 

 

 

9. GARANCIJSKI ROK 

Izjavljamo, da dajemo za gasilsko vozilo, ki ga ponujamo v naši ponudbi, naslednje garancijske 

roke: 

- splošna garancija za vozilo 5 let oziroma __________ let*, glede na splošno garancijo 

proizvajalca vozila; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s 

strani naročnika, 

 

* Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega vpiše svoj ponujeni 

garancijski rok. 

 

10. ZAGOTAVLJANJE NADOMESTNIH DELOV 

Izjavljamo, da bomo zagotavljali nadomestne dele gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki ga ponujamo 

v naši ponudbi, še: ____________________ let od poteka najdaljšega garancijskega roka, ki 

je naveden v prvi alineji 9. točke te ponudbe. 

 

11. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREDPISIH 

Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki ga 

ponujamo v naši ponudbi, odgovarja vsem tehničnim predpisom, normativom in standardom, 

ki veljajo za tovrstna gasilska vozila v Republiki Sloveniji, da ustreza deklariranim tehničnim 

navedbam ter kvaliteti in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in mednarodnim 

predpisom. 

 

12. SERVISIRANJE GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA 

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da (opomba: ustrezno vpišite): 

- da SAMI OPRAVLJAMO SERVIS za gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki ga ponujamo v tej 

ponudbi; 

Servis zagotavljamo na naslednji lokaciji: 

naziv servisa …………………   

naslov servisa………………..   

servisiranje podvozja/nadgradnje*…………….   

telefon ……………..  

telefaks  ……………. 

elektronski naslov………………   

kontaktna oseba……………….   

 

- da NE OPRAVLJAMO SERVISA za gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki ga ponujamo v tej 

ponudbi. 

Servis zagotavljamo preko naslednjega pooblaščenega servisa: 

naziv servisa…………………………..   
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naslov servisa………………………….   

servisiranje podvozja/nadgradnje*………………….   

telefon …………….  

telefaks  ………….. 

elektronski naslov……………   

kontaktna oseba……………..   

*ponudnik vpiše ali zagotavlja servisiranje podvozja in/ali nadgradnje. Ponudnik lahko zagotovi 

servisiranje podvozja in/alinadgradnje preko pooblaščenega serviserja. 

 

Naročniku izjavljamo, da lahko v primeru potrebe zagotovimo za popravilo gasilskega vozila 

KOMBI 8+1, nepretrganost servisne službe in takojšnjo nabavo morebitno potrebnih rezervnih 

delov oziroma nabavo le teh v najkrajšem možnem času. 

 

 

13. MOBILNA SERVISNA SLUŽBA 

Naročniku izjavljamo, da (opomba: ustrezno obkrožiti): 

 

- IMAMO organizirano mobilno servisno službo na območju Republike Slovenije, za 

servisiranje podvozja/nadgradnje*…………………, ki je dostopna na: 

telefon: _____________________ telefaks: ___________________ 

elektronski naslov: _________________________________ in sicer __________ ur na dan; 

- NIMAMO organizirane mobilne servisne službe , za servisiranje 

podvozja/nadgradnje*…………………, na območju Republike Slovenije. 

 

 

14. DRUGE UGODNOSTI 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(opomba: morebitne druge ugodnosti, ki bi jih ponudil ponudnik niso predmet ocenjevanja 

ponudb in ne bodo vplivale na izbiro ponudnika) 

 

15. VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba velja do vključno 90 dni od roka za oddajo ponudb. 

 

  

 

Kraj in datum:__________________ 

 

žig 

gospodarski subjekt 

 

(ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

 

(podpis) 
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Obrazec OBR-2 

 

KROVNA IZJAVA 
 
 

______________________________________________ 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, glavnega izvajalca) 

 

S polno odgovornostjo izjavljamo, da: 

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; 

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne 

bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh 

ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki 

smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; 

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da 

jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna 

pooblastila, če jih bo ta zahteval; 

- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, 

pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del 

pogodbe; 

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz 

predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so 

sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi 

zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; 

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in 

normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; 

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev pred njihovo menjavo pridobili pisno 

soglasje naročnika; 

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili 

pisno soglasje naročnika; 

- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih 

morajo izpolnjevati podizvajalci; 

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je 

ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma 

najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni 

v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; 

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da 

po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo 

k izvedbi predmeta javnega naročila; 

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega 

naročila; 

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 
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- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz 

razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; 

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; 

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena 

ZIntPK; 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 ter o gospodarskih subjektih, 

za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami 

povezane družbe. 

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in 

zahtevami naročnika: 

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža  

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 

75. člena ZJN-3, 

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, 

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 

zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 

vrednosti 50 EUR ali več, 

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, 

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 

globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, 

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 

omejevati ali izkrivljati konkurenco, 

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 

ravnanjem, 

- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage 

ali teh informacij nismo zagotovili, 

- da ne obstajajo ovire za pridobitev zahtevanih finančnih zavarovanj in jih bomo pravočasno 

izročili naročniku v obliki, višini in vseh drugih karakteristikah, kot je to zahtevano v razpisni 

dokumentaciji (za resnost ponudbe, za dobro izvedbo, za odpravo napak), 

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. 

 

 

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere 

je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 

 

 

S podpisom te izjave tudi pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki 

Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 



PGD PALOMA SLADKI VRH 
  Nakup novega gasilskega vozila KOMBI 8+1 

Razpisna dokumentacija                                       

postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj 

navedenih pogojev. 

 

Kraj in datum:__________________ 

 

žig 

gospodarski subjekt 

 

(ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

 

(podpis) 
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Obrazec OBR-3 
 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV 
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE IN EVIDENCE O PREKRŠKIH 

 
 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, 

_______________________________(Firma), 

_______________________________(Naslov),  

matična številka: ________________________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 

dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  

 

Obenem izjavljamo, da: 

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav 

s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 

države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, 

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 

vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki 

se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, 

organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

 

in 

POOBLASTILO 

 

Pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki Vrh, da za potrebe 

preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje 

pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških. 

Polno ime družbe:__________________________________ 

Sedež družbe:_____________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):_________________________ 

Matična številka družbe:________________________ 

Davčna številka družbe:________________________ 

 

 

Kraj in datum:________________________ 

 

                                                                                                      Ime in priimek:              

        _____________________ 

                                                                                                      (žig in podpis) 

 

 

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca) izda v 2 originalnih 

izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži 

ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih 

evidencah Ministrstva za pravosodje. 
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Obrazec OBR-4 
 
IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Obenem izjavljam, da: 

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 

vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki 

se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, 

organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

 

in 
POOBLASTILO 

 
Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki Vrh, da za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za 

pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 

 
Moji osebni podatki so naslednji: 

 

Ime in priimek:________________________________________ 

Funkcija v gospodarskem subjektu:_____________________________ 

EMŠO:__________________________ 

Kraj in država rojstva:________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča:__________________________________ 

Naslov začasnega prebivališča:________________________________ 

Državljanstvo:____________________ 

Moj prejšnji priimek se glasi:____________________ 

 

Kraj in datum:______________________ 

 

Ime in priimek:  

                _____________________ 

                                                                         (podpis) 

 
 

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca) izda v 2 originalnih 
izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži 
ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih 
evidencah Ministrstva za pravosodje. 

 
Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA 
gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora 
osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek 
pooblaščencev. 
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Obrazec OBR-5 
 

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe 
 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
 
Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh, kot 

zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila 

 

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 

 

izročamo 1 bianko lastno menico brez protesta ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in 

unovčenje menice. 

 

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 1.500,00 EUR  

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če: 

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali 

- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali 

- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali 

- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali 

- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost 

ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.(zahteva: najmanj 90 dni od roka 

za predložitev ponudb)  

 

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov: 

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/ 

št.računa: _____________________________  pri banki:__________________________________, 

št.računa:_____________________________   pri banki:__________________________________, 

št.računa:_____________________________  pri banki:___________________________________ 

 

 

Kraj: _______________ 

Izdajatelj menice: 

_______________ 

Datum: _______________ 

                                                                                                                   (žig in podpis) 

 

 

 

Priloga:  

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana 

- fotokopija menice in menične izjave 
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Obrazec OBR-6 
 

 
Vzorec menične izjave za dobro izvedbo 

 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
 
Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh, kot 

zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila 

 

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 

 

izročamo 1 bianko lastno menico brez protesta ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in 

unovčenje menice. 

 

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti 

z DDV, kar znaša ____________EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči 

v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, 

opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne 

izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 

 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo 

po predmetnem naročilu, to je najkasneje do ____________( zahteva: najmanj 60 dni dlje kot bo v 

pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu 

ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov: 

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/ 

št.računa: _____________________________  pri banki:__________________________________, 

št.računa:_____________________________   pri banki:__________________________________, 

št.računa:_____________________________  pri banki:___________________________________ 

 

 

Kraj: _______________ 

Izdajatelj menice: 

_______________ 

Datum: _______________ 

                                                                                                                     (žig in podpis) 

 

Priloga: 

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana 

- fotokopija menice in menične izjave 
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Obrazec OBR-7 
 
 

Vzorec menične izjave za odpravo napak 
 
 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
 
Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh, kot 

zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila 

 

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 

 

izročamo 1 bianko lastno menico brez protesta ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in 

unovčenje menice. 

 

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z 

DDV, kar znaša ____________EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v 

primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, 

opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne 

izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 

 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi naveden 

najdaljši garancijski rok. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno 

podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov: 

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/ 

št.računa: _____________________________  pri banki:__________________________________, 

št.računa:_____________________________   pri banki:__________________________________, 

št.računa:_____________________________  pri banki:___________________________________ 

 

 

Kraj: _______________ 

Izdajatelj menice: 

_______________ 

Datum: _______________ 

                                                                                                                     (žig in podpis) 

 

Priloga: 

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana 

- fotokopija menice in menične izjave 
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Obrazec OBR-8 

IZJAVA 

o nastopu s podizvajalci 

 

Izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni): 

 

[ ] ne nastopamo s podizvajalci 

 

[ ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:……………….. 

 

Podizvajalec 1 (firma, naslov): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: …………………….. 

 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____  

 

Podizvajalec 2 (firma, naslov): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:…………………… 

 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

. 

. 

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni 

priglašen v dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z 

dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico 

krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali 

s podizvajalci, ki jih nismo priglasili. 

 

 

Kraj in datum: 

           Ime in priimek:   

_____________________ 

                                                                                                              (žig in podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

Navodilo/Opomba:  

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži. 
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Obrazec OBR-9 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 
 

 

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta 

javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji. 

 

Izjavljamo (ustrezno označi): 

 

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik 

namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju 

javnega naročila do nas kot podizvajalca. 

 

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. 

 

 

Kraj in datum: 

Ime in priimek:               

_____________________ 

                                                                                                            (žig in podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: 

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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Obrazec OBR-10 
 

IZJAVA  

zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da naša družba________________ 

(Firma),_________________ (Naslov), matična številka: _________________,ni bila 

pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-

3. 

Obenem izjavljamo, da: 

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v 

kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 

predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, 

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, 

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 

globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, 

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, 

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

Obenem izjavljamo, da: 

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, 

ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem 

potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, 

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, 

ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni 

organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

- da izpolnjujemo vse druge obvezne pogoje in pogoje glede poslovno-finančne in tehnične 

sposobnosti, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na nas. 
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POOBLASTILO 

 

Pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 9b, 2214 

Sladki Vrh, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od 

pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

Polno ime družbe: __________________ 

Sedež družbe:______________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):_____________________ 

Matična številka družbe:_____________________ 

Davčna številka družbe:_____________________ 

 

Kraj in datum:______________  

          Ime in priimek:    

_____________________ 

                                                                                                             (žig in podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega podizvajalca) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se 

enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo, drugega pa zgolj priloži ponudbi in se ne vpenja 

vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah. 
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Obrazec OBR-11 
 
 
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.list RS, št. 
45/2010, 26/2011, 43/2011) in na zahtevo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Velka, Zg. 
Velka 48a, 2213 Zg. Velka v zadevi javnega naročila »NAKUP NOVEGA GASILSKEGA 
VOZILA KOMBI 8+1 za potrebe PGD Paloma Sladki Vrh« dajem naslednjo  

 
 

IZJAVO   O  LASTNIŠKIH DELEŽIH 
 
oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom: 

 
 

1. Lastniška struktura družbe ____________________ je sledeča: 
- 
- 
- 
(navedejo se pravne in fizične osebe ter delež lastništva – pri fizičnih osebah se navede ime, 
priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)  

 
2. Tihi družbeniki in njihova udeležba: 
- 
- 

 
3. Gospodarski subjekti-povezane družbe: 
- 
- 
-  

 
 

Izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom (v primeru, da 
izjava zgoraj ni izpolnjena-brez podatkov) 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so gornji podatki resnični in točni. 
Seznanjeni smo, da ima lažna izjava oziroma dajanje neresničnih podatkov o gornjih dejstvih 
za posledico ničnost pogodbe. 

 
V ___________, dne __________                  zakoniti zastopnik ponudnika/izvajalca:       

 
                                                                         (ime in priimek)________________________ 
                                                                                                                 (žig in podpis)         
 

 

 

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti 

to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 
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Obrazec OBR-12 
 
Ponudnik: 

___________________________ 

SEZNAM OPRAVLJENIH DEL1 

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila 
blaga po postopku naročila male vrednosti NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 
8+1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, opravili dobavo gasilskih vozil KOMBI 8+1 po 
tipizaciji GZS, in po kriterijih naročnika z razpisa za naslednje naročnike: 
 

1. Referenčno delo - POGOJ 

naziv naročnika referenčnega dela   

naslov naročnika referenčnega dela   

vrsta gasilskega vozila   

vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV   

datum dobave (Dan. Mesec. Leto)    

 

2. Referenčno delo - POGOJ 

naziv naročnika referenčnega dela   

naslov naročnika referenčnega dela   

vrsta gasilskega vozila   

vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV   

datum dobave (Dan. Mesec. Leto)   

 

3. Referenčno delo - POGOJ 

naziv naročnika referenčnega dela   

naslov naročnika referenčnega dela   

vrsta gasilskega vozila   

vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV   

datum dobave (Dan. Mesec. Leto)   

 
 

                                                           
1 navodilo: Ponudnik ta obrazec izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je 

podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše zahtevano število referenčnih del, ki ustrezajo pogoju. 

 



PGD PALOMA SLADKI VRH 
  Nakup novega gasilskega vozila KOMBI 8+1 

Razpisna dokumentacija                                       

4. Referenčno delo - POGOJ 

naziv naročnika referenčnega dela   

naslov naročnika referenčnega dela   

vrsta gasilskega vozila   

vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV   

datum dobave (Dan. Mesec. Leto)   

 
 

5. Referenčno delo - POGOJ 

naziv naročnika referenčnega dela   

naslov naročnika referenčnega dela   

vrsta gasilskega vozila   

vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV   

datum dobave (Dan. Mesec. Leto)   

 
 

kraj:  ____________________  podpis pooblaščene osebe 
 za podpis ponudbe 
  

datum: ____________________  žig 
 ______________________ 
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Obrazec OBR-14 

 
Ponudnik:____________________________ 

IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI GASILSKEGA VOZILA 
 
Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa 
za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti NAKUP NOVEGA 
GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 za potrebe PGD Paloma Sladki Vrh, ki je bil objavljen na 

Portalu javnih naročil: 

- bomo dobavili novo gasilsko vozilo KOMBI 8+1, ki ga ponujamo v svoji ponudbi, 
- da ponujeno gasilsko vozilo KOMBI 8+1 v celoti ustrezata tehničnim zahtevam 

naročnika, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji, 
- da je ponujeno gasilsko vozilo KOMBI 8+1 v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, 
normativi in standardi, ki veljajo za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji, ter so v skladu 
z mednarodnimi predpisi, in da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste, 

- da ponujeno gasilsko vozilo KOMBI 8+1 ustreza deklariranim tehničnim navedbam in 
kvaliteti in da bo v gasilsko vozilo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik, 

- bomo ob dobavi gasilskega vozila KOMBI 8+1 naročniku izročili vso dokumentacijo, ki 
se bo nanašala na naročeno in dobavljeno gasilsko vozilo KOMBI 8+1, in sicer: 

 dokument o drugostopenjski homologaciji, 

 vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila, 

 zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po 
tipizaciji KOMBI 8+1, izdano s strani GZS, 

 navodila za vzdrževanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico, 

 tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku, 

 navodila za vozno osebje, 

 tehnično risbo vozila, 

 načrt – elektro shemo vozila 

 ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo, 

 garancijsko in servisno knjižico vozila, 

 podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije, 

 carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni 
članica EU, 

 ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik. 
 

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki izhajajo iz nje in je dana pod materialno 
odgovornostjo. 
 
 
kraj: ____________________  ime in priimek pooblaščene 
 osebe za podpis ponudbe 
 
datum: ____________________  žig 
 ______________________
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Obrazec OBR-15 Vzorec pogodbe 
 
Pogodbeni stranki 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PALOMA SLADKI VRH, 

Sladki Vrh 9b, 2214 Sladki Vrh, 

zakoniti zastopnik:     Fišer Silvo, predsednik društva 

matična številka:  5121019000 

davčna številka:  63666740 

TRR:  IBAN SI56 6000 0000 0629 407    

 

in 

_________________________________________________________________________, 

 (naziv in naslov ponudnika) 

ki ga zastopa _______________________________________________________________ 

 (funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika) 

matična številka: __________________ 

ID za DDV: SI________________ 

transakcijski račun: SI56 _______________________ pri __________________________ 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 

sklepata naslednjo 

 

 

POGODBO številka ___________ 
O NAKUPU IN DOBAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+12  

 
I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo 

javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti NAKUP NOVEGA 

GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 za potrebe PGD Paloma Sladki Vrh, ki je bil 

objavljen na Portalu javnih naročil dne _______________, pod številko objave 

______________, 

 

- 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 dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 

javnega naročila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 za potrebe 

PGD Paloma Sladki Vrh osnova je  ponudba ponudnika, št. ……….. z dne 

………………, ki je sestavni del te pogodbe, 

 

- ima naročnik zagotovljena sredstva za nakup novega gasilskega vozila NAKUP 

NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1. 

                                                           
2 navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 15 na koncu (izjavo) izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani 

pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se 
z njimi strinja. 
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II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

Predmet pogodbe je nakup in dobava enega (1) novega gasilskega VOZILA KOMBI 8+1 

proizvajalca_______________________________,znamka vozila ____________________, 

vključno z nadgradnjo in opremo vozila, ki je bila določena v razpisni dokumentaciji po javnem 

naročilu iz 1. člena te pogodbe, za potrebe naročnika (v nadaljevanju: gasilsko vozilo),  

 

Dobavitelj se obvezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami 

naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te 

pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in 

standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi, za področje gasilskih 

vozil iz prvega odstavka tega člena. Dobavitelj jamči, da tehnične lastnosti gasilskega vozila 

in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, normativom in standardom v 

Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter 

zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in 

ponudbi dobavitelja z dne ____________, na podlagi katere je bil izbran. 

 

3. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi naročila upošteval pogoje in zahteve naročnika, ki so 

bili določeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in svojo 

ponudbo z dne ____________ dano na javni razpis in na podlagi katere je bil izbran. 

 
 

III. IZVEDBA NAROČILA 
 

4. člen 
 
Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam, oziroma z navedenimi podizvajalci v ponudbi. 

Podatki o podizvajalcih: 

 

Podizvajalec 1 (firma, naslov):__________________ 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:___________ 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

 

Podizvajalec 2 (firma, naslov):__________________ 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:___________ 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

 

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena 

ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno 

in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.  V kolikor bo podizvajalec v skladu in 

na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, 

se šteje, da:  

 

 

 



PGD PALOMA SLADKI VRH 
  Nakup novega gasilskega vozila KOMBI 8+1 

Razpisna dokumentacija                                       

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na 

podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do 

ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 

ga je predhodno potrdil. 

 

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti 

neposredno plačilo podizvajalcu. 

 

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 

 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 

informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 

podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 

drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena 

ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 

šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  

 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 

podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 

podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca 

najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo 

in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve 

oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred 

Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za 

predpisano obdobje. 

 
5. člen 

 

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj zaupa 

del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi. Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in 

malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo 

delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. 

Odobritev naročnika za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali 

odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli dela po tej pogodbi, ne odveže dobavitelja katerih 

koli pogodbenih obveznosti. Če dobavitelj sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko 

naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, določene v 
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14. členu te pogodbe ali unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če 

naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od 

dobavitelja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, 

ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.  

 
6. člen 

 

Dobavitelj 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 KOMBI 8+1, 

skladno z zahtevami naročnika in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake v garancijskem 

roku ter zagotovi redno servisiranje vozila ves čas garancijskega roka. Dobavitelj zagotovi 

celotno vodenje, osebje, vozilo, opremo 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. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, 

naročniku dobavil po skupni končni ceni, ki jo je navedel v Obrazcu št. 16 – Predračun, ki je 

sestavni del njegove ponudbe z dne __________________. 

 

8. člen 

 

Pogodbena vrednost gasilskega vozila, ki je predmet te pogodbe znaša: vrednost brez DDV 

=_____________________EUR  

DDV – 22,00% =_________________EUR 

vrednost z DDV =_________________EUR 

(z besedo: ____________________________________________ EUR ___________/100). 

 

 

 
V pogodbeno vrednost  so všteti vsi stroški, davek na dodano vrednost, ostale morebitne 

dajatve in stroški, ki so vezani na dobavo novega gasilskega vozila. V pogodbeno vrednost je 

vključeno tudi _________________________________________________ 

(opomba: glede na morebitne dodatne ugodnosti, ki jih bi ponudil izbrani ponudnik). 

 

Pogodbena vrednost naročila je fiksna, pogodba pa je sklenjena po načelu »ključ v roke«. 

Pogodbena vrednost ne vključuje stroškov financiranja. 

 
 

V. PLAČILNI POGOJI 
 

9. člen 
 

Naročnik bo skupno pogodbeno vrednost za vozilo poravnal v zneskih in v obdobju, ki je 

navedeno v Pogodbi o finančnem leasingu, ki je sestavni del te pogodbe. 

 

10. člen 
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Naročnik bo dobavitelju dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem 

računu, ki ga dobavitelj izstavi po celotni dobavi gasilskega vozila z opremo, ter opravljenim 

atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom ter vso opremo zahtevano po 

cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih in z opravljenim pregledom vozila pri 

komisiji Gasilske zveze Slovenije, ki potrdi ustreznost tipizacije vozila KOMBI 8+1, torej po 

potrjenem primopredajnem zapisniku. 

 

Skupna pogodbena vrednost bo nakazana na transakcijski račun dobavitelja številka  

SI56 ______________________________ pri _______________________. 

 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano 

na transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se 

šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. 

 

11. 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. 

 

12. člen 

 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prvega odstavka 10. člena te 

pogodbe, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. 

 
VI. NAROČILO IN DOBAVA 

 
13. člen 

 
Dobavitelj bo naročniku dobavil gasilsko vozilo v roku, ki je določen v pogodbi, do dne 

__________.  

 

Rok za dobavo gasilskega vozila v nobenem primeru ne sme biti daljši kot je naveden v 

pogodbi.  

 

Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do pogodbene 

kazni v višini 5‰ pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega 

člena, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.  

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve 

obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v 

višini 10% od celotne pogodbene vrednosti brez DDV.  

 

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. 

Prav tako mora dobavitelj naročniku predložiti ustrezno podaljšanje zavarovanja za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

14. člen 
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Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem gasilskega vozila opravi pri naročniku, na lokaciji 

Prostovoljnega gasilskega društva Velka, Zg. Velka 48a, 2213 Zg. Velka, razen v primeru, da 

se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače. 

 

15. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji gasilskega vozila naročniku izročil prevzemnico-

dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in naslednje dokumente: 

 dokument o drugostopenjski homologaciji, 

 vse ostale dokumente potrebe za takojšnjo registracijo gasilskega vozila, 

 zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS in potrdilo o ustreznosti vozila po tipizaciji 

KOMBI 8+1, izdano s strani GZS, 

 navodila za vzdrževanje gasilskega vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico, 

 tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku, 

 navodila za vozno osebje, 

 tehnično risbo vozila, 

 načrt – elektro shemo vozila,  

 ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo, 

 garancijsko in servisno knjižico vozila 

 podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije, 

 carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica 

EU, 

 ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik. 

 

Prevzem gasilskega vozila, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo v primopredajni 

zapisnik, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja, pooblaščeni osebi.  

 

Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti 

gasilskega vozila in vgrajena oprema odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko 

naročnik prevzem odkloni. Dobavitelj je dolžan odklonjeno gasilsko vozilo sanirati v roku, ki ga 

dogovorita pogodbeni stranki.  

 

Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 10 dni od dneva prevzema gasilskega vozila, 

pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na 

prevzemnici-dobavnici. 

Reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom je naročnik dolžan posredovati 

dobavitelju takoj po tem, ko ugotovi, da gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, pa to ni bilo 

ugotovljeno ob prevzemu. Vsi stroški v zvezi z reklamacijo bremenijo dobavitelja. 

 

 

VII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
 

16. člen 
 

Garancijski roki za gasilsko vozilo po tej pogodbi so: 

- splošna garancija za vozilo _____ leta. 
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Garancijski roki iz prvega odstavka tega člena začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega 

prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. V garancijski rok je všteta tudi vsa vgrajena 

oprema. Dobavitelj je dolžan ob dobavi gasilskega vozila naročniku predložiti dokumente, iz 

katerih so razvidni garancijski roki navedeni v prvem odstavku tega člena. 

 
17. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare 

gasilskega vozila zagotovil lasten servis na lokaciji  ________________________________ 

oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja __________________________________ 

(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika) 

 

 

 

 

 

18. člen 

 

Dobavitelj jamči, da je odzivni čas v primeru servisiranja in/ali v primeru okvare gasilskega 

vozila ves čas trajanja garancijskega roka ________ delovnih ur od prejema poziva s strani 

naročnika. Dobavitelj ima (nima) zagotovljene mobilne servisne službe, ki je dostopna 

__________ ur na dan.  

(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika) 

 
19. člen 

 
Dobavitelj jamči, da: 

- ima ustrezno servisno mrežo za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, 

- bo zagotavljal redni servis gasilskega vozila in vsa potrebna popravila ves čas trajanja 

garancijske dobe za gasilsko vozilo, 

- 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 zagotovil popravila v primeru okvare gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo 

dogovoril z naročnikom, 

- bo vsa dela izvedel strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
Dobavitelj 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. 

 
20. člen 

 
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal vse potrebne nadomestne dele za gasilsko 

vozilo in vgrajeno opremo še ____________ let po poteku najdaljšega garancijskega roka iz  

te pogodbe. 

 

Dobavitelj bo morebitno potrebne nadomestne dele zagotovil takoj oziroma v najkrajšem 

možnem času. 
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VIII. ODSTOP OD POGODBE 
 

21. člen 
 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 

- če mu dobavitelj dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročenemu, 

- če se dobavitelj ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so 

navedeni v predhodnih členih te pogodbe, oziroma jih je dobavitelj ponudil v postopku 

javnega naročila ali spremenjenih rokov, ki jih je predhodno dogovoril z naročnikom, 

- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani naročnika, 

- če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe. 

 

Odstop od pogodbe mora biti pisen. V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe po krivdi 

dobavitelja, nima proti dobavitelju nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti. 

 
 
 
 
 

IX. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

22. člen 
 

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, 

se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za 

javne. 

 
X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
23. člen 

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

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 je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 

pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

     je nična. 

 
XI. TRAJANJE POGODBE 

 
24. 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 najdaljšega garancijskega roka, to je do __________________. 
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Pogodbene obveznosti so zaključene po izteku vseh garancijskih rokov po tej pogodbi in 

odpravi vseh napak, ki bi se pokazale v času garancijskega roka. 

 
 

XII. REŠEVANJE SPOROV 
 

25. člen 
 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 

sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno pristojno sodišče 

katerega določi naročnik po pravu Republike Slovenije. 

 
XIII. KONČNE DOLOČBE 

 
26. člen 

 
Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, veljavno 

do vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za dobavo gasilskega vozila, to je do 

vključno ________________. Brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznost se šteje, da ta pogodba ni veljavna, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo 

za zavarovanje za resnost ponudbe. 

 
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi in prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika, 

naročniku izročil nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo banke / 

zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % skupne pogodbene 

vrednosti z DDV, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej 

pogodbi. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem 

gasilskega vozila ni opravljen. 

 
27. člen 

 
S strani naročnika je pooblaščena oseba in skrbnik te pogodbe Branko Plošnik. 

S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe __________________. 

 
28. člen 

 
Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za 

to dobi pisno soglasje naročnika. 

 

29. člen 

 

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik 

samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki 

urejajo prenesene pogodbe. 

 

30. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, 

naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o: 
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- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

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

družbe šteje, da so z njim povezane družbe. 

31. člen 

 

Vsaka od strank te pogodbe lahko predlaga spremembe te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo 

v obliki aneksa k tej pogodbi. 

 
32. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

33. člen 
 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija po 

javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba dobavitelja na javni razpis z dne 

_______________ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in 

predpisov, ki urejajo področje gasilskih vozil, ki so predmet te pogodbe. 

 

 
 
 
 
_________________ , dne ___________  Zg. Velka, dne ________________ 
 
Dobavitelj:  Naročnik: 
____________________  PGD PALOMA SLADKI VRH 
 predsednik društva 
____________________  Silvo Fišer 
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IZJAVA PONUDNIKA: 
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Pogodbe o nakupu in dobavi gasilskega VOZILA 
KOMBI 8+1, da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili pogodbe. 
 
 
kraj: ____________________  podpis pooblaščene osebe 
 za podpisa ponudbe 
datum: ____________________  žig 
 _______________________



PGD PALOMA SLADKI VRH 
  Nakup novega gasilskega vozila KOMBI 8+1 

Razpisna dokumentacija                                       

Obrazec OBR-16 

Ponudnik:____________________________ 

________________________________________ 
 
Naročnik:  PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PALOMA SLADKI VRH 
 SLADKI VRH 9B, 2214 SLADKI VRH 

PREDRAČUN 

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male 

vrednosti NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA KOMBI 8+1 za potrebe PGD Paloma 

Sladki vrh, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, glede na pogoje, tehnične in ostale 

zahteve ponujamo naročniku naslednje gasilsko vozilo KOMBI 8+1, po v tem predračunu in 

navedeni ceni, ki vključuje vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: 

 

znamka vozila/proizvajalec: 

________________________________________________________________________ 

tip vozila: 

________________________________________________________________________ 

 

Vozilo mora biti predano naročniku z opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim 

pregledom ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih in mednarodnih predpisih 

in z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da vozilo 

ustreza tipizaciji vozila KOMBI 8+1 (zapisnik o pregledu in potrdilo o ustreznosti). 

VREDNOST PONUDBE ZA 1 (eno) NOVO GASILSKO VOZILO KOMBI 8+1: 

element vrednost v EUR 

VREDNOST VOZILA brez DDV  

davek na dodano vrednost 22,00%  

KONČNA VREDNOST PONUDBE ZA 1(ENO) VOZILO Z 
DDV 

 

 
 
Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede 

tehničnih lastnosti gasilskega VOZILA KOMBI 8+1, vgrajene opreme in opreme, ki jo zahteva 

naročnik, ter vgraditev opreme, ki jo bo zagotovil naročnik. Prav tako smo upoštevali vse 

morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskega vozila, ki ga 

ponujamo v svoji ponudbi. Predračun velja do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb. 

kraj: ____________________  podpis pooblaščene osebe 
 za podpis ponudbe 
datum: ____________________  žig 
 ______________________ 
 
 


