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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da na podlagi javnega razpisa, predložijo ponudbo v skladu z Zakonom
o javnem naročanju ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni list RS št. 12/2013 in 19/14) ter navodili za izdelavo ponudbe iz
te razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki na e-mail naslovu: racunovodstvo@zd-lasko.si, kamor pošljejo
svojo zahtevo za pridobitev dokumentacije.
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ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

Za pravočasno se bo štela ponudba, ki je dostavljena naročniku 14.10.2015 do 10.00 ure.
Dokumentacija mora biti dostavljena po pošti ali osebno v računovodstvo ZD Laško (Kidričeva ulica 5b, Laško).
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure navedene v objavi na portalu in razpisni dokumentaciji se bo
štelo, da je predložena prepozno.
Ponudba, oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, ki prispe k naročniku po poteku roka, se bo
štela kot nepravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju neodprta vrnjena pošiljatelju.
Nepravočasno predložene in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in neodprte
vrnjene ponudnikom.
Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
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JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.10. 2015 ob 11.15. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma LAŠKO.
V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 so javni podatki količina, specifikacije in cena na enoto, vrednost
posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v roku treh
delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.
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VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev ostanejo v veljavi vključno do 14.12.2015.

Laško, 23.9.2015

mag. Janja KNAPIČ
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1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1.1 VRSTA POSTOPKA
Naročnik bo javno naročilo izvedel po postopku malih vrednosti, skladno z določili 30. a člena ZJN-2 UPB-5 in ZJN2E (Uradni list RS št. 12/2013 IN 19/14)

1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je: reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa.

Variantne ponudbe
Variante ponudbe niso dopustne, naročnik jih v primeru prejema ne bo upošteval.

1.3 SODELOVANJE
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izreka interes s tem, da
naročniku odda ponudbo.
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika, skladno z določili 13. točke 71. člena, v postopku javnega naročanja ali pri
izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
-

svojih ustanoviteljih, družabnikih, vključno s tihimi družabniki, delničarji, komandistih 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.
Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati v roku osmih dni od prejema poziva.

1.3.1

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
V kolikor država, v kateri ponudnik ima svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež.
Tuji ponudniki morajo v RS imeti svojega predstavnika oz. predstavništvo, ki bo za njih operativno izvajalo vse posle.

1.3.2

Podizvajalci

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 storitve oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s
predmetom javnega naročila.
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev.
V kolikor namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora:
- priložiti seznam vseh podizvajalcev;
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- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača
podizvajalcem;
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalce poravna podizvajalčevo
terjatev do glavnega izvajalca;
- podizvajalsko pogodbo v originalu iz katere so razvidni:
podatki o podizvajalcih (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
dele javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna
navedba vrste in obseg del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);
del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzeme glavni ponudnik
(natančna navedba vrste in obseg del);
izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo.
Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu s 7. odstavkom
71. člena ZJN-2. Ponudnik mora za izvedbo neposrednih plačil k svojemu računu (situaciji) priložiti račune (situacije)
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega
računa/situacije, neposredno plačuje podizvajalcem, ter soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto
glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika).
V kolikor se po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec in/ali če ponudnik sklene pogodbo z
novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v petih dneh po spremembi naročniku predložiti svojo izjavo:
- da je poravnal vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca;
- pooblastilo naročniku za plačilo prevzetih in izvedenih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu;
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

1.3.3

Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od
izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo jasno razvidno:
-

imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodbe;
da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev
naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično
izpolnjevati naslednje pogoje iz 2.5 točke teh navodil:
- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov);
- pogoje potrebne za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomske in finančne pogoje.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev naročila.
Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno. Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila.
Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz teh navodil pa ponudniki iz skupine izpolnjujejo skupno.
Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo biti pa
izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost itd.) ki so določene v teh navodilih.
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1.3.4

Sklicevanje na kapacitete drugih

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno
naravo povezave z njimi. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva,
potrebna za izvedbo naročila (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da ponudnik takih
dokazil ne priloži, bo njegova ponudba izločena iz postopka).

1.4 POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se zahtevajo preko portala javnih naročil. Naročnik bo objavil
pojasnila razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil najpozneje do 8.10.2015 do 14.00 ure, pod pogojem, da
je bila zahteva posredovana pravočasno.
Rok, do katerega ponudniki lahko zahtevajo pojasnila je do 7.10.2015 do 14.00 ure pred rokom za prejem ponudb.

1.5 DOPOLNITEV IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za
predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na portalu javnih naročil.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 5 (pet) ali manj dni pred rokom, določenim
za predložitev ponudb bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Z premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki
posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Te spremembe in roki bodo objavljeni na portalu javnih
naročanj.

1.6 SESTANEK S POTENCIALNIMI PONUDNIKI
Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.

1.7 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD POGODBE
Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka pred rokom za oddajo ponudb, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do kogarkoli.
Naročnik, v skladu z navedbami 3. odstavka 80. člena si pridržuje pravico da:
-

zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da
začne nov postopek;
- ne sklenitve pogodbe po sprejemu odločitve o oddaji naročila o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno
obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati
izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe.
Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije.

1.8 DODATNA NAROČILA
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izbranemu ponudniku po postopku s pogajanji
brez predhodne objave (skladno s določili 2. odstavka 29. člena ZJN-2).
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1.9 POSTOPEK S POGAJANJI
V primeru, da postopek oddaje javnega naročila ni mogoče zaključiti z izbiro najugodnejšega ponudnika, ker ni bila
pridobljena nobena pravilna ali nobena primerna ponudba ali pa so bile vse ponudbe nepravilne ali nesprejemljive, si
naročnik pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave oz. po postopku s
pogajanji.
Predmet pogajanja so lahko tehnične karakteristike vozila, cena vozila in dobavni rok.

2 PONUDBA
2.1 UPORABA JEZIKA
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, z izjemo katalogov, prospektov, tehnične dokumentacije in
referenc, ki so lahko predloženi in zaželjeni v tujem jeziku. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v
slovenski jezik.

2.2 PONUDBENA DOKUMENTACIJA
2.2.1

Izpolnitev ponudbene dokumentacije

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki
ima pravico zastopanja ponudnika. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.
Ponudnik podpise, žigosa in parafira vsako stran vzorca pogodbe. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka
pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati vse ostale obrazce iz ponudbe.
Vsi listi ponudbene dokumentacije naj bodo zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom ali unikatno
nalepko ponudnika, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati. Izjava za pridobitev osebnih podatkov, naj bo
vložena tako, da jo je možno brez poškodovanja vezave izločiti iz ponudbene dokumentacije zaradi preverjanja
resničnosti podatkov pri pristojnih organih. Priporočamo mape pvc U, s sponko ali klip sistemom.

2.2.2

Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le:
- listine tujih ponudnikov;
- finančno zavarovanje in izjave banke/zavarovalnice, ki morajo biti predloženi izključno v originalu.
Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih
primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan,
določen za predložitev ponudbe.

2.2.3

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju ponudb možno ugotoviti,
da je zaprta tako, kot je bila oddana. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov naročnika:
Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško
V levem spodnjem delu ovojnice oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«, številka objave javnega naročila na portalu
javnih naročil in predmet naročila » REŠEVALNO VOZILO«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja ponudbe.
Na naslov naročnika se ponudba lahko dostavi po pošti ali osebno v računovostvo ZD LAŠKO (Kidričeva 5b, Laško).
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2.2.4

Dopolnitev, sprememba ali umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za oddajo ponudb, pri tem mora biti na ovojnici
naveden predmet naročila, številka objave in vidno označeno «SPREMEMBA PONUDBE» ali »DOPOLNITEV
PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«.
Če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb, bo naročnik unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

2.2.5

Popravljanje napak

Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik podpisati in žigosati.

2.2.6

Dopustne dopolnitve ponudb

V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni.
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil.
Ni dovoljeno spreminjati:
- cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril;
- dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila;
- elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
2.2.7 Navedba zavajajočih podatkov
V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil
iz nadaljnjega postopka oddaje naročila. Naročnik bo o tem obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami.

2.3 STROŠKI PRIPRAVE DOKUMENTACIJE
Vse stroške vezane na pripravo in predložitvijo ponudbe (Vključno s stroški tehnične dokumentacije prospektni
material, katalogi, tehnični opisi …) nosijo ponudniki sami.

2.4 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki so po vsebini in
obliki enaki obrazcem iz te razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti in priloge v ponudbi morajo biti pripravljeni tako,
da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata.
Ponudbena dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, mora vsebovati po vrstnem redu zložene naslednje dokumente,
da se bo štela za pravilno:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku – gospodarskem subjektu Obr. 1;
2. Izpolnjen obrazec Ponudba/pedračun za reševalno vozilo Obr. 2,
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila Obr. 3;
4. Izjava o podizvajalcih Obr. 4, v kolikor nastopa s podizvajalcih še obrazce 4a in 4b;
5. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za pravno osebo in nosilce pooblastil
Obr. 5;
6. Podatki o ponudniku/davčnem zavezancu Obr. 6;
7. Izjavo, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve in zahtevane tehnične karakteristike Obr. 7 in Obr. 7/a;
8. Seznam izvedenih dobav Obr.8 in strokovna priporočila (reference) Obr. 8/a;
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9. Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe Obr. 9;
10. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe;
11. Izjavo o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem času Obr. 10;
12. Akt o skupni izvedbi, (v primeru da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo).
Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam naročnika.
Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco
ponudnikov z negativnim referencami.
Pravočasna ponudba je ponudba, ki je naročnik prejme do izteka, določenega za prejem ponudb. Ponudba mora biti
pravilno opremljena (skladno s 2.2.3. točko teh navodil). Vse nepravočasno prispele ponudbe bo komisija izločila iz
postopka odpiranja ponudb in jih bo neodprte vrnila ponudniku.
Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.
Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del
dokumentacije objavljene na portalu JN ali zahtevane preko podanega e-mail naslova. Dokumentacija se ne
sme spreminjati.

2.5 OBVEZNI POGOJI
Da lahko sodeluje v postopku, ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
A – OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
A-1 Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi

kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila (Obr. 3)
A-2 Da

ni na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3);
A-3 Da ponudnik, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež,
ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi
s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3), in Potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb; ali Izpolnjen Obrazec Podatki o davčnem zavezancu Obr. 6
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi
podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da
podizvajalec na sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev na izpolnjuje. Za podizvajalca se po
zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano
družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebne neposrednih plačil za podizvajalce šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano
z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s
predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice
povezne s predmetom javnega naročila.
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A-4/1 Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/2 Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr.3;
A-4/3 Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da njegovim posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil
poslovno dejavnosti oz., da ni v katerem koli podobnem položaju;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/4 Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s njegovim poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/5 Da mu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih
pravil;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/6 Da pri dejanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 42. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij zagotovil
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3);
A-5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
javnega naročila v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih 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 njimi povezane družbe.
Dokazilo: Izjava o posredovanju podatkov (Obr. 4);
A-6 Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: Izjava/soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (0br. 5);
B – POKLICNA SPOSOBNOST GOSPODARSKEGA OBJEKTA
B-1 Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana dejavnosti o vpisu v register poklicev ali trgovski register (ponudnik mora biti vpisan v register poklicev,
ali trgovski register, mora biti vpisan v sodni register – velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-U (
velja za s.p.);
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3;
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo države v kateri imajo svoj
sedež. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnihdokumentov, lahko da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
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B-2 Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne
organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.;
- Da ima ponudnik veljavno potrdilo Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje RS o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3
C – EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST GOSPODARKSEGA PROJEKTA
C-1 Da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3;
C-2 Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega(ih)
poslovnega računa(ov).
Dokazilo: Predložitev potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ponudnik ima odprte račune, iz katerih izhaja
izpolnjevanje pogoja ali
Predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s s strani AJPES-A, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti in blokiranega/ih računa/ov.
Dokazilo/a ne sme/jo biti starejše/a od 30 dni, računano od roka za oddajo ponudbe.
C-3 Da nudi 30 dnevni plačilni rok po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu zapisnika o prevzemu vozila in
opreme;
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta Obr. 7.
D TEHNIČNA SPOSOBNOST

D-1 Da ponujeno vozilo izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o
izpolnjevanju tehničnih karakteristik) Obr. 7;
D-2 Da ustreza standardu SIST EN 1789:2007 Obr. 7;
D-3 Da zagotavlja dostavo vozila na naslov ZD LAŠKO, Obr. 7 ;
D-4 Da zagotavlja neprekinjeno poskusno obratovanje 10 delovnih dni od roka dobave. Šteje se, da je poskusno
obratovanje zaključeno, ko vozilo, ki je predmet tega naročila, uporablja brezhibno 10 delovnih dni Obr. 7;
D-5 Da za dobavljeno vozilo in opremo zagotavlja polno garancijsko dobo 2 (dve) leti, podaljšano jamstvo za
osnovno vozilo za 24 mesecev Obr. 7;
D-6 Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 7- 17 ure; največ
eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov v roku 24 ur , če je za popravilo potrebna
dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 ( petih) dneh Obr. 7;
D-7 Da vozilo in predelavo zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 8(osem) let po poteku garancijske dobe,
Obr. 7;
D-8 Da za dobavljeno vozilo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po
programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 5 (pet) let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca vozila če
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servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba pa Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca vozila
serviserju; Obr. 7;
D-9 Da priloži dokazilo (ki je zelo priporočljivo ni pa nujno), da je v zadnjih treh letih dobavil vsaj tri podobna ali enaka
reševalna vozila;
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta Obr. 8.

2.6 FINANČNO ZAVAROVANJE
Ponudnik mora svoje obveznosti v postopku javnega naročanja zavarovati ter za zavarovanje izvedbe svojih
obveznosti:
2.6.1 Za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi priložiti finančno zavarovanje v višini 1.500,00 EUR. Zavarovanje mora biti veljavno za čas
veljavnosti ponudbe oz. vključno do 14.12.2015.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala finančno zavarovanje za resnost ponudbe in ne bo krila
zneska zavarovanja.
Pri ponudbi s podizvajalci predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni
partner.
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe če ponudnik:
- umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;
- ne sklene pogodbe v zahtevanem času;
- ne predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevanem času.
Naročnik bo na pisno zahtevo neizbranih ponudnikov, vrnil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po sklenitvi
pogodbe z izbranim ponudnikom.
2.6.2 Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo, da bo izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti z DDV, ob podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega
zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku pogodbenega roka dobave. Naročnik lahko
unovči finančno zavarovanje tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki
sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna sam. V primeru podaljšanja roka izvedbe, iz
kakršnikoli razlogov, mora izvajalec dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim
datumom veljavnosti.
2.6.3 Za odpravo napak v garancijski dobi
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo, da bo izdal finančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.
Izbrani ponudnik mora naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
pogodbene vrednosti z DDV, ob primopredaji vozila. Garancija mora biti veljavna še najmanj 15 dni po poteku
garancijske dobe.
Vsa finančna zavarovanja morajo biti sestavljena na podlagi vzorcev v razpisni dokumentaciji. Vsebina predloženih
finančnih zavarovanj ne sme bistveno odstopati od vsebine vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
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2.7 VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna do vključno 14.12.2015.

2.8 PONUDBENA VREDNOST
Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih.
Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, carinske ,zagona, testiranja, šolanja, uvajanja,
ter morebitne druge stroške), rabate in popuste. Potrebno je posebej izkazati stopnjo in znesek DDV.
Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo naročila.
Cena in končna ponudbena vrednost predračuna je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Naknadni
odmik od ponudbene vrednosti ni možen.

2.9

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNJEŠE PONUDBE
Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb pri izbiri najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Cena je sestavljena iz predračunske vrednosti reševalnega vozila in cene za petletno pogarancijsko preventivno
servisno vzdrževanje po programu in priporočilu proizvajalca.
2.9.1

Cena

95 točk

Cena se bo preračunala po formuli:

(Ponujena cena X 95) / Najnižja ponujena cena

2.9.2 Dobavni rok
do 90 dni
5 točk

5 točk

nad 90 dni

________

0 točk

skupaj: 100 točk
2.9.3 Datum oddaje naročila
Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku pravnomočna.
Odločitev je pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o
oddaji javnega naročila.
2.9.4 Obvestilo ponudniku o pravici do zahteve za revizijo postopka
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013) v nadaljevanju ZPVPJN) na
način in po postopkih, ki jih določa zakon.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje
naročnika razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil (ZJN-2 in ZRPJN) ne določa drugače.
Zahtevek za pravno varstvo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno
izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja
kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo;
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-

ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti;
predmet javnega naročila;
kršitve;
navedbo dejstev in dokazov, s katerim se kršitev dokazujejo;
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, v kolikor vlagatelj zahtevka za revizijo
nastopa s pooblaščencem;
navedbo, ali se predmet javnega naročila sofinancira iz evropskih skladov in navedbo iz katerega sklada.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudba ali razpisno dokumentacijo, se v
skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v osmih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne
dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudbe.
Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je bil ali bi mu moral
biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o
dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da navedenih
kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o dodelitvi naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema
tega obvestila.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno – v dveh izvodih, neposredno pri naročniku ali se pošlje priporočeno
po pošti s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.
K vloženemu zahtevku za revizijo mora biti priloženo dokazilo o plačilu takse, na račun pri Ministrstvu za finance, št.
SI56 0110 0100 0358 802 v višini:
- 1500,00 eurov če se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo ko k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo
v postopku oddaje naročila male vrednosti,
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana
oseba iz 14. člena ZPVPJN -A, da vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa,
ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

mag. Janja KNAPIČ
direktorica
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PREDMET NAROČILA

OBR. 1

Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
01. PODATKI O GOSPODARSKEM OBJEKTU
Firma oziroma ime poslovnega subjekta
Naslov
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika
Kontaktna oseba za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
02. PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:
Partner v skupni ponudbi

Vrsta del, ki jih bo izvajal

Vrednost del, ki jih bo izvajal ( v €
brez DDV)

OBVEZNA PRILOGA: pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!
03. NASTOP S PODIZVAJALCI
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi tega javnega naročila nastopali:
a) Samostojno
b) s podizvajalci
Opomba: ustrezno obkroži.
V primeru nastopa s podizvajalci obvezno izpolniti priloge Obr. 4, Obr. 4a in Obr. 4b.

Datum

Žig

Podpis ponudnika:
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PONUDBA / PREDRAČUN ŠT.___________

OBR. 2

Na podlagi javnega naročila JN04/B-2015 za Nakup reševalnega vozila po postopku malih vrednosti, ki je bil
objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN__________________ dne _______________________ oddajamo
našo ponudbo, skladno z navodili za izdelavo ponudbe:
Zapor.
številka Opis postavke
1
Reševalno vozilo – tip ponujenega vozila

količina

Cena brez DDV

DDV
%

Vrednost z DDV

1 kos

_________________________________
Opomba:
-

Ponudnik mora navesti proizvajalca in tip ponujenega vozila.
Ponudnik lahko oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna,
cene in vrednosti, brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV
Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …..) v slovenskem
ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvomno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne
dokumentacije.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.
Dobavni rok za ponujeno vozilo je ____________________ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kraj in datum

Ponudnik
Žig in podpis zakonitega zastopnika
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IZJAVA

OBR.3

Ponudnik: ______________________________________________________________________

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije
Izjavljamo,
1. Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bil pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni listi RS. št. 50/2012 uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu .KZ- 1)
- sprejemanje podkupnine na valitvah (157. člen KZ- 1),
- goljufija (211. člen KZ- 1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1),
- poslovna goljufija ( 228. člen KZ- 1)
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1)
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1)
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1)
- preslepitev kupcev (232 . člen KZ- 1)
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1)
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1)
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin, (235. člen KZ- 1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1)
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1)
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1)
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1)
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1)
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ- 1)
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1)
- ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1)
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1)
- pranje denarja (245. člen KZ- 1)
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1)
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1)
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1)
- davčna zatajitev (249. člen KZ- 1)
- tihotapstvo (250. člen KZ- 1)
- izdaja trajnih podatkov (260. člen KZ- 1)
- jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1)
- dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1)
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1)
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1)
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1)
2. Da nismo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.
3. Da, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo v skladu s predpis države v kateri imamo svoj sedež,
ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnosti
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. Da, nismo v postopku prisilne poravnave ali da nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
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5. Da nismo v stečajnem postopku ali da za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
6. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. da nismo
opustil poslovno dejavnosti oz. da nismo v katerem koli podobnem položaju
7. Da nismo bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim
ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _________________,
oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava ______________________ številka
_________________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _______________________
_____________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje številka
_______________ izdano pri ____________________________________________________
dne________________ in smo člani naslednje organizacije-___________________________
___________________________________________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost
opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite
točko C.)
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno
vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je objavljen na portalu javnih naročil
z dne _______________ pod številko ____________________ .
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji:
- dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1 in 6 Poglavja 2.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe
Priloge za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje ozirma morajo biti člani posebne organizacije:
- potrdilo o tem dovoljenju v članstvu;
in ali
- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila ne potrebujejo.
*Priloga: Vloga za izdajo potrdila o izpolnjevanju davčnih obveznosti pri DURS-u (Obr. 3a)
Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:
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IZJAVA

OBR.4
IZJAVA
ponudnika o podizvajalcih, pri izvedbi javnega naročila JN04/B-2015
Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi tega javnega naročila nastopali z naslednjimi podizvajalci:
Zap.
št.

Naziv in naslov podizvajalca

Deli naročila, ki jih
prevzame podizvajalec

Vrednost del, ki jih
prevzame podizvajalec

Strukturni
delež v %

Vsak naveden podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa.
Izjavljamo, da bomo če bomo izbrani, kot izvajalec javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo
jih navedli v seznamu.
Opomba:
Za vsakega navedenega podizvajalca se mora priložiti:
- dokazila iz uradne evidence, ki ne sme biti starejši od štiri mesece, ali izpolnjena Izjavo o izpolnjevanju pogojev
Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije Obr.
3, ter navedba podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti sli nosilcu
javnega pooblastila je možno pridobiti te podatke,
- pooblastilo naročniku, da od ustreznih institucij pridobi potrebne podatke
- podatki o podizvajalcu Obr. 4a
- pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcem Obr. 4b
- podizvajalska pogodba
V primeru večjega števila podizvajalcev se ta izjava kopira.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:
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PODATKI O PODZVAJALCU

OBR. 4A

Firma oziroma ime poslovnega subjekta
Naslov
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika
Kontaktna oseba za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Dela, ki jih prevzame podizvajalec
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec

_______________ EUR brez DDV

Vrednost DDV

_______________ EUR brez DDV

Vrednost del, ki jih prevzame podizvajalec z DDV

_______________ EUR brez DDV

Delež del, ki jih prevzame podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku ____________ %
SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec ______________________________________________________________________
Soglaša, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo
izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila JN04/B-2015 reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim
pogonom na vsa štiri kolesa, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov,
ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika:
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OBR. 4B

POOBLASTILO

PONUDNIK:

POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih navedli v
ponudbi (Obr. 4) in zanje priložili podatke (Obr. 4a)

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 reševalno
vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu JN po oznako JN
___________, dne _________________.

Kraj in datum

Žig in podpis ponudnikovega zakoniteka zastopnika
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OBR. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

1. Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
ID za DDV:
Matična številka:
2. Podatki o zakonitih zastopnikih1:
2.1. Zakoniti zastopnik:
Naslov stalnega previvališča:
Matična števila (EMŠO):
2.2. Zakoniti zastopnik:
Naslov stalnega previvališča:
Matična števila (EMŠO):
Naročniku Zdravstvenemu domu LAŠKO, Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO dajemo soglasje skladno z 6.
odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju, da lahko za namene izpolnjevanja pogojev za izvedbo javnega
naročila JN04/B-2015 reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, pridobi
osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za
naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno vozilo
TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu JN po oznako JN
____________, dne _____________.
V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na lastnem obrazcu vpisati
podatke o vseh zastopnikih.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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PODATKI P PONUDNIKU / DAVČNEM ZAVEZANCU

OBR. 6

Naziv ponudnika: ____________________________________________________________________
PODATKI O PONUDNIKU / DAVČENM ZAVEZANCU
Za potrebe preverjana izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila JN04/B-2015
Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN- 2- UPB5, Uradni list št. 12/2013) pri
davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19, člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB-4 (Uradni list
RS št 13/2011) vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in
sicer o višini:
-

zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oz. je začeta davčna izvršba
zadržana;
davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oz. še ni potekel rok za
prostovoljno izpolnitev obveznosti

Podatki po pravni osebi (ponudniku)
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Davčni urad:
Davčna številka podjetje (ID številka za DDV): SI
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za:
Reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
objavljen na portalu javnih naročil z dne _______________ pod številko ____________________ .

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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IZJAVA

OBR. 7

Ponudnik:

Izjava, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo:
-

Da ponujeno vozilo izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o
izpolnjevanju tehničnih karakteristik);
Da ustreza standardu SIST EN 1789:2007+A1:2010 TYP B;
Da zagotavlja dostavo vozila do naslova ZD LAŠKO (Kidričeva ulica 5b, Laško) ;
Da zagotavlja neprekinjeno poskusno obratovanje 10 delovnih dni od prejema vozila. Šteje se, da je poskusno
obratovanje zaključeno, ko vozilo, ki je predmet tega naročila, uporablja brezhibno 10 delovnih dni;
Da za dobavljeno vozilo in opremo zagotavlja polno garancijsko dobo 2 (dve) leti; podaljšano jamstvo za
osnovno vozilo za 24 mesecev.
Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 7- 17 ure;
največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov v roku 24 ur, če je za
popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 ( petih) dneh;
Da za vozilo in predelavo zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 8(osem) let po poteku garancijske dobe
ter dobavo rezervnih delov v roku 24 ur, če je dobava rezervnega dela iz tujine pa 5 dni od dneva naročila;
Da za dobavljeno vozilo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po
programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 5 (pet) let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca vozila
če servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca
vozila serviserju.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno vozilo
TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne
____________ pod številko JN ___________.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH KARAKTERISTIK REŠEVALENGA VOZILA

OBR. 7A

Tehnična dokumentacija za dobavo reševalnega vozila TIP B –povišana verzija s
stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
1. Splošno
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A1:2010 Typ
B. Iz tega sledi, da naj posamezni sklopi izpolnjujejo naslednje zahteve:
Interjer naj ustreza zahtevam SIST EN 1789-2007+A1:2010 TYP B .

DA

NE

Sedeži za paciente in spremljevalno osebje naj izpolnjujejo zahteve SIST EN
1789-2007+A1:2010 – 4.5.3.

DA

NE

Sistem za zračenje naj izpolnjuje zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.4.

DA

NE

Gretje naj izpolnjuje zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.5.

DA

NE

Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN
1789-2007+A1:2010 – 4.5.6.

DA

NE

Glasnost v bolniškem delu vozila izpolnjuje zahteve SIST EN 17892007+A1:2010 – 4.5.7.

DA

NE

Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila naj izpolnjujejo
zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.5.9.

DA

NE

Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865.

DA

NE

Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov naj izpolnjujejo zahteve EN 12218.

DA

NE

Električni sistemi naj izpolnjujejo zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4.

DA

NE

Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A1:2010 – 4.4.4.

DA

NE

Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2007 – 4.4.5.

DA

NE

Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija je naj izdelana v skladu z ECE65,
EMC 89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC).

DA

NE

Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno
homologirano. Ravno tako naj vozilo zadošča vsem veljavnim predpisom v RS
za namen specialnega reševalnega vozila TYP B.

DA

NE

Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim ISO 13485 certifikatom.

DA

NE

Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A1:2010, ki so naj
priložena ponudbi:
o

Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po
SIST EN 1789-2007+A1:2010 za izvajanje testiranja ter izdajanje
veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.

DA

NE

o

Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno z
celotnim poročilom izvajanja dinamičnega testiranja ponujenega

DA

NE
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reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 17892007+A1:2010. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu
ponujene šasije vozila in predelave z silo 10G v vseh 6 (šestih) s
standardom zahtevanih smereh.
o

Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN
1789-2007+A1:2010

DA

NE

o

Celotno poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annnex-a C po
standardu EN SIST EN 1789-2007+A1:2010 ter certifikat s katerim se
dokazuje uspešnost izvedenega testiranja ter dodatno:

-

Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene
tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.

DA

NE

-

Poročilo o ognjevarnem testiranju vseh vgrajenih materialov – točka v DA
Annex-u C

NE

-

Certifikat z celotim poročilom o testiranju za sedež na predelni steni in
testiranju 4-točkovnega varnostnega pasu

DA

NE

-

Certifikat z celotnim poročilom o testiranju za sedež na desni strani v DA
smeri vožnje in testiranju integriranega 3-točkovnega varnostnega pasu

NE

-

Certifikat z celotnim poročilom o dinamičnem testiranju boksa (v vseh 6 DA
smereh z silo 10 G ) za nosila skladnega z tehničnimi zahtevami
naročnika.

NE

-

Certifikat z celotnim poročilom o testiranju za nosilec za defibrilator LP12

DA

NE

o

Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z poročilom iz katerega DA
je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luč (modri
pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na
ponujeno vozilo .

NE

o

Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso DA
vozila 3.500kg

NE

o

Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik
usposobljen za vgradnjo le-tega.

DA

NE

o

Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim DA
zračnim vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500kg

NE

Vsi certifikati in poročila so izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 17892007+A1:2010 registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.
Poleg zgoraj zahtevanih dokumentov mora biti k ponudbi priložena še naslednja dokumentacija:
o

Tehnični katalogi ponujenih svetlobnih modulov:
-

Svetlobni moduli integrirani v modre strešne luči z načrtom dostopa do njih iz
notranjosti in menjave v primeru okvare

-

Integrirana luč z napisom Ambulance z načrtom dostopa do žarnice in menjave v
primeru okvare
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o

-

Bele opozorilne luči integrirane v streho vozila spredaj z načrtom dostopa do njih in
menjave v primeru okvare

-

Modre luči v maski vozila

-

Bele dnevne luči v maski vozila

-

Zadnja dodatne opozorilne luči ( stop, smer, pozicija )

-

Modre luči v boku vozila

-

Delovne luči ( bok, zadaj )

Katalog z vsemi v tehnični podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
-

dimenzije ponujenega reševalnega vozila z podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega
dizajna ( streha, luči, povišana stranska drsna vrata, oblepitev vozila), kompletnega
interierja z celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga
k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Na zahtevo naročnika mora podjetje ponudnik v roku 3 dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo s katerim
dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila.
Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:
o

Zahtevane dimenzije reševalnega vozila

o

Zahtevane dimenzije stranskih drsnih povišanih vrat

o

Zahtevane dimenzije zadnjih povišanih dvižnih vrat

o

Namestitev 2 x 100W zvočnikov

o

Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila

o

Integriran napis AMBULANCE ter bele opozorilne luči z možnostjo zamenjave svetlobnih
modulov iz notranjosti vozila

o

Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo z integriranim kompresorskim hladilnikom ter
izvlečnim predalom zadaj

o

Sedež na predelni steni z integriranim 4-točkovnim varnostnim pasom

o

Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom, 2 kosa

o

Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami
in vratci

o

Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom

o

Namestitev klimatske naprave

o

Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo

o

DIN - Sklopka za kisik z RFID čipom

o

Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski
preklopnik med jeklenkama

o

CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila
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Nujno reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč. Velikost osnovnega vozila in
bolniškega dela vozila morata izpolnjevati zahteve iz točke 1.1 in 1.2.
Celotna notranjost mora biti izključno narejena iz vakumiranega ABS materiala brez kakšnih koli lesenih substitutov ali
nosilnih ogrodij.
Vozniški in bolniški del sta naj med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično
komunikacijsko okno. Površina okna je naj min. 0,25 m2. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.
Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za
to določenih nosilcih.
Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.
Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M ter napisi v modri
barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dvižnih vratih, vozniških in so-vozniških vratih ter na pokrovu motorja je naj
nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti.
Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in
oblogah v bolniškem delu vozila so naj zaobljeni. Celotne notranje obloge so naj izdelane iz vakumiranega materiala ABS
v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.
V bolniškem prostoru se morajo nahajati omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš
za infektivni material.
Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru je naj
predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko CAN BUS s senzorjem za
samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja ima ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature
z možnostjo regulacije iz vozniške kabine ali bolniškega prostora.
Vozniški in bolniški prostor sta naj ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora
mora biti med seboj neodvisno.
Vsa sedišča v vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so naj vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim
in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integrirani avtomatski varnostni pas. Sedež na predelni steni je naj preoblečen
v enak material kot ostali sedeži v vozilu. Stranski sedeži v bolniškem prostoru so zložljivi in vrtljivi na bok vozila. Sedež je
pritrjen na bok vozila .
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1.

Osnovno vozilo

Zunanje mere reševalnega vozila:
Dolžina: min. 5.290 mm in max. 5.300 mm
Širina:

min. 1.904 mm in max. 1.910 mm

Višina:

min. 2.540 mm in max. 2.560 mm

(razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).
Mere bolniškega prostora:
Dolžina:
Širina:
Višina:

min 2.700 mm in max. 2.800 mm
min. 1.450 mm in max. 1.500 mm
min 1.910 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP B
Min. 1.850 mm merjeno v področju IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+A1/2010 TIP B

Pogonski agregat in prenos moči:
Oblika:
Motor:
Moč motorja:
Prenos moči:
Pogon:

Furgon verzija .
bi-turbo dizelski min. 1960 ccm, max. 2.000ccm min. EURO 5+ s filtrom trdih delcev.
min. 130 KW .
6 stopenjski ročni menjalnik.
stalni na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

Oprema osnovnega vozila:






















Hidravlični volan.
Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.
Gume 215/60 R 17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila.
Okrasni kolesni pokrovi.
Mehanska regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.
Pregradna stena s pomičnim oknom.
Mehanska zapora diferenciala.
ABS.
ASR.
EDS.
ESP.
Zračna blazina za voznika in sovoznika.
Daljinsko centralno zaklepanje.
Električni pomik prednjih stekel.
Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
Meglenke spredaj v odbijaču.
Meglenke zadaj.
Atermično vetrobransko steklo.
Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo.
Vozilo celo zastekljeno.
Zadnja vrata dvižna.
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Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela.
Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
Dvotonska hupa.
Pojačan akumulator(280A, 72Ah).
Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata.
Zapiralna avtomatika za zadnja dvižna vrata.
Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.
Pojačan alternator (120A).
Gasilni aparat 2kg.
Barva RAL 1016.
Originalna klimatska naprava za vozniški prostor.
Biper / piskač za vzvratno vožnjo.
Dodatna zavorna luč.
Drsno okno v desnih drsnih vratih.
NDM osnovnega vozila 3.200kg.
Aktivno zračno vzmetenje (enakovredno kot Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran
ločeno, elektronsko nadzorovano in uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora
omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje
mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti
povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki mora omogočati nastavljanje višine
zadnjega dela vozila v vozniškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih.
Kontinuiran tek motorja.
Dodatna bralna lučka nameščena pri sovozniku in omogoča branje sovozniku.
Predinštalacija za prenosno akumulatorsko svetilko v šoferski kabini.
Parkirni senzor, montiran na zadnji odbijač, z zvočnim opozorilom.
Električni grelec hladilne tekočine motorja stoječega vozila. Delovanje mora biti zagotovljeno ko je vozilo
priključeno na zunanjo električno napetost 230V.
2.

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo



Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana z min.6 kovinskimi
strešnimi loki. Na strehi je naj prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči
v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno dodatne luči v LED tehnologiji, ki naj združuje v enem
ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji
levo in desno ter zadaj - vse vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč je naj nameščena nad povišana stranska
drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno..



Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata



Delovne luči so naj v barvi vozila RAL 1016



Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min. 1800mm.



Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.



Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min.1530 mm, merjeno pri odprtih vratih med
neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti izdelana iz kompozitnega materiala zaradi optimiranja teže
ter opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
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Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti
izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.



Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega je naj vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega
toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja – brez
dodatnega spojlerja.



Spojler za difuzor na strehi zadaj.



V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem CAN-BUS, povezana z
avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CANBUS.



Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo,
ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.

3.




kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
 namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in
varnost vzvratne vožnje,
 funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,
 funkcija zrcaljenja slike,
 napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V,
 klimo-mehanska izvedba: Vodo odporna, za zunanjo montažo na dvižna vrata RV,



kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati.
Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.



monitor za prikaz slike:
o namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,
o funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
o napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V,
Bolniški prostor

Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 ter naj vsebujejo:
o

Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:


Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na desni strani konzole gledano v smeri
vožnje,



Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min.17 ampul gledano v smeri vožnje



Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za
odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s
stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani.



2 halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje mora biti preko CAN BUS
sistema.



V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči
ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev.
Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe.
Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrova z enostavnim sistemom
(kot npr. klik, da vijaki niso uporabljeni).
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Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine levo in desno dolžine min.720 mm ter ročaj na sprednji
strani polkrožno 180 stopinj, ki naj povezuje levo in desno stran .

omara v povišanem delu vozila na levi strani in zajema (opis od predelne stene proti zadnjim vratom):


prostor za manjši bočno izvlečni ampularij s ključavnico, ter prostorom za cca.20
ampul



1 prostor za odložitev različnih stvari



Prostor za zaslon za upravljanje v ravnini



Nad zaslonom 5 kos izvlečnih predalčkov



omarica s policami v dveh nivojih in prečnimi pregradami ter pokrovom za zapiranje iz
pleksija v modri barvi. V vogalu zgornjega dela omare na levi in desni strani mora biti
prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju
modre neonske luči za nočno osvetlitev,

 3 odlagalna mesta za rokavice z dodatnimi nalepkami M, L, XL , ki se naj namestijo na desni bok zgoraj


obloga na desni strani v povišanem delu vozila. Obloga mora biti enodelna z odprtino za povišana vrata ter
dodatnim odlagalni prostor med povišanimi vrati in omarico nad zadnjimi dvižnimi vrati.



omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bodo za spravilo opornic in drugih večjih
stvari). Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.
-

prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se razprostira na celotni širini od levega do desnega
boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega
ABS ter sistemom za zaklepanje.

-

Klimatska naprava je nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.

o

obloga na desni strani v povišanem delu vozila. Obloga mora biti enodelna z odprtino za povišana vrata
ter dodatnim odlagalnim prostorom med povišanimi vrati in omarico nad zadnjimi dvižnimi vrati.

o

omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih
večjih stvari), Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.

o

prostor z vratci nad vozniško kabino. Odlagalni prostor mora zajemati celotno širino od levega do
desnega boka strehe ter mora biti dodatno protihrupno zaščiten. Prostor mora biti opremljen z vratci iz
vakumiranega ABS ter sistemom za zaklepanje.

o

Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.
Upravljanje klimatske naprave mora biti preko CAN BUS sistema.



Enodelna bočna obloga na desni strani vozila vsebovati mora oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dvižnih
vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila.



Enodelna obloga na levi strani vozila mora zajemati prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnih vrat, blatnika
s stranico, okno prostorom za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije.



Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za omarico za reanimacijski nahrbtnik. V oblogi
predelne stene mora biti vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil. Predelna stena mora imeti prostor za
povečano komunikacijsko okno.



Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS.
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Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh
vratic ter pregrad v omarah, ki morajo biti narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z
notranjostjo vozila.



Omarica na predelni steni za spravilo reanimacijskega nahrbtnika z možnostjo dostopa med vožnjo ter 2 izvlečna
predala za spravilo potrošnega materiala ter odlagalno polico iz vakumiranega ABS z dvignjenim robom.



Cev v predelni steni ob odlagalnem prostoru premera cca 5cm za spravilo katetrov.



Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno
usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje.
Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.



Ročaj za vstopanje na predelni steni.



Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.



Ročaj pri nosilih za ležečega pacienta.



Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki ima približno 85% prepustnosti
svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom.



Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in min. štiritočkovnim varnostnim pasom.
Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. Sedež mora biti
certificiran z ponujeno točkovnim varnostnim pasom!



2 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom –
ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za ali namestitev dodatnih - urgentnih nosil ali prost prehod
skozi bolniški del vozila. Sedež mora imeti po višini nastavljiv naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas
in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon ter je naj vrtljiv.
Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.



Sedeži so naj prevlečeni v poseben skaj v črni barvi, ki mora biti testiran v skladu s standardom o ognjevarnosti
NF M1, BS 5852 IS =+1+5, EN 1021-1+2, DIN 53438, DIN 4102 (B2).



Nosilec za drugi bočni sedež, ki je pritrjen na tla.



Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela.
Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega
podstavka(naprej/nazaj) mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna cca. 30lit.
Navozna ploščad za nosila mora imeti možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi. Vodila za izvlek
navozne ploščadi so naj izvedena z drsnimi ležaji. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789:2007+A1-2010 v
ponujeni konfiguraciji ( izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal ter kompresorski hladilnik )



Pritrditve za zložljiv kardiološki stol Ferno Saver S-240(last stranke), na desni strani vozila zadaj za glavnim
sedežem, montirana so naj maksimalno zadaj.



Prostor in pritrditve za sanitetni kovček ali torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.



Koš za igle na predelni steni.



Koš za smeti na omari predelne stene.
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4.

Osvetlitev bolniškega prostora



2 dolgi LED luči sta naj montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom
po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči
sta naj nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči sta naj postavljene pod kotom, kjer je razpršitev
svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.



Nočna osvetlitev – modra neonska LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj.



2x Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči sta naj vgrajeni v konzolo na
stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop
žarkov se lahko usmerja med glavo in pasom pacienta.



Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo.
Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.
5.

Elektro oprema in stikala

Vsi električni sistemi so naj nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema
mora biti enostaven.


Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi
stikali, enostavna za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko
CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati
izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V
bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora,
prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z
enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter naj
zagotavlja delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.



Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po cca. 3 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v
bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.



Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob
zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.



Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test! Tehnologija TOUCHSCREEN ne sme biti
uporabljena.



Modul v vozniški kabini mora imeti sledeče funkcije:
o

o

Svetlobna opozorilna signalizacija:


Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči )



Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in cca.0% jakost sirene )



Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila )



Bele luči ( 10 sekundna omejitev delovanja belih luči)

Zvočna opozorilna signalizacija :


Vklop / izklop sirene



Izbira tona



Horn
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o

Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije

o

Klimatska naprava za bolniški prostor


Nastavitev temperature



Nastavitev ventilatorja

o

Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev

o

Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj )

o

Centralni izklop

o

Tipke za pošiljanje statusov vključno z SOS statusom – 3 kos

o

Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika

o

Barvni display:


Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev



Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila



Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila



Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela



Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto )



Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej



Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej



SOS signal iz bolniškega dela vozila ( zvočni in grafični )

Centralni modul v bolniškem prostoru s folijsko tastaturo:
o

o

Zaslon mora vsebovati naslednje podatke:


Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej



Grafični prikaz jeklenke v funkciji



Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter
ventilator



Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije



Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za zdravila



Ura



SOS



Status zvočnikov radia

Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki:


Normalne Luči



Nočne luči



Halogenke



Strešni ventilator - smer vrtenje levo



Strešni ventilator - smer vrtenja desno
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o

Klimatska naprava za bolniški prostor


Nastavitev temperature



Nastavitev ventilatorja

o

Nastavitev temperature grelca infuzije

o

Nastavitev temperature hladilnika za medikamente

o

Nastavitev temperature kaloriferja

o

Reset za padec vsebnosti kisika in preklop na drugo jeklenko

o

Tipka za centralni izklop



UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.



Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen
zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.



Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V v kvaliteeti enaki ali boljši kot WAECO ter vse električne
porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS, tako da je na
centralnem zaslonu mogoč prikaz kdaj deluje polnilec.



Zunanja vtičnica 220 V v kvaliteti enaki ali boljši kot Defa vtikač z blokado ob zagonu motorja v povezavi z
notranjimi vtičnicami 220 V za napajanje aparatov in polnilcev. V kompletu je še naj 5m zunanjega kabla za
povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.



2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica je naj posebej opremljena z ustreznim svetlobnim
signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.



4 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica je naj posebej opremljena z ustreznim svetlobnim
signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.



Pretvornik 12/230V 500W.
6.

Gretje in klimatizacija vozila



Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan
v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur
nameščenih v bolniškem prostoru.



Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki
stol na desnem boku.



Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena j mora biti iz dveh med
seboj neodvisnih delov tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno.
Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava
naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v
bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne
šobe morajo biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem,
tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniški kabini in bolniškem delu.



Kalorifer v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA, električni grelec za bolniški prostor, ko bo vozilo priključeno na
230V zunanjo električno napetostno, moči 2.100W. Povezan mora biti v CAN BUS sistem, možnost nastavljanja
delovanja.

35

JN04/B-2015 Nakup reševalnega vozila
7.

Signalizacija



Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije
proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila ZD LAŠKO,
kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa REŠEVALCI na prednjem delu vozila, oziroma
izdelava zunanjih označb po željah naročnika.



V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z



o

enim modulom z min 8 svetlobnimi elementi usmerjen bočno,

o

min. 2 modula s po min. dvema svetlobnima elementoma usmerjena naprej,

o

min. 1 bočni modul s po min. dvema svetlobnima elementoma

o

zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

V streho vozila zadaj mora biti nameščena integrirane modre luči v LED izvedbi z
o

Min. enim modulom z min. 8 svetlobnimi elementi usmerjen bočno

o

Min. 2 bočna modula s po min. dvema svetlobnima elementoma

o

zahtevano velja ločeno za levo in desno stran



Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči osvetljenim napisom Ambulance.



Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki naj omogoča krmiljenje luči
preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom
vključenega mode-a ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe
osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli
ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali
program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na
zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.



2 kos elektronski zvočnik min.100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski
zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki naj omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur.
Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene
morajo imeti možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti min. 30% manjša od dnevne.
Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.



Dodatni beli žarometi v LED v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč mora imeti min. po 4 svetlobna telesa.
Luči sta naj nameščene levo in desno od luči z napisom Ambulance.



Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot FEDERAL BLITZ-LED, vgrajeni sta naj v boku
vozila levo in desno.



Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot POWERLED, vgrajeni sta naj v maski vozila levo
in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.



Dodatni beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot POWERLED LED nameščeni sta naj zakrito
v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.



Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Krmiljenje mora biti preko sistema Can-Bus, ki naj omogoča vklop
in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.



Dodatne luči v LED tehnologiji, ki naj vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na
zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.
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Dodatni delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luč sta naj v LED izvedbi in imata minimalno po 1.500
lumnov svetilnosti. Krmiljenje posamezne delovne luči preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in
izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko
centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.



Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora
omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne
luči mora biti preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj
nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami
v šoferski kabini. Luč mora biti v LED izvedbi in naj ima min. 1.500 lumnov.
Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot
Federal PA 300 - 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.




Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.
8.

Medicinska oprema



Nosilec za defibrilator LP 12 – testiran 10G(naročnik uporablja LP12 s torbico zadaj)



Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezat
tehničnim specifikacijam. Nameščen je naj pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.








Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L
Napetost hladilnega predala 12/24Voltov DC
Temperaturna diferenca 14°C
Temperaturno območje min.-2°C do +12°C
Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita,
dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator
 Prikazovalnik temperature – se lahko nastavlja in preverja preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in
je priključen na centralni sistem CAN-BUS .
 Za hladilni predal je predviden prostor dimenzij 560x440x250mm
 Barva, črna
 Teža max.18kg
 Material: ojačano železno ohišje z vzorčnimi delci
 Certifikat TÜV/GS po standardu 95/54/EC (EMC direktiva za vozila)
Nosilci in pritrditve v skladu s specifikacijo naročnika



2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj.



2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop
za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko
Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status
aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod
minimalno nastavljeno vrednost se mora sistem avtomatsko preklopiti na drugo polno jeklenko ter se prižgati
zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se
alarm mora prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz ugasne, ko se vozilo zaklene.



2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-25l/min
(z naslednjimi
vrednostmi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20, 25lit/min ), povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po
standardu DIN. Nameščena sta naj podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje
CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu v prostoru ob respiratorju iz vsakega dozatorja posebej.
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2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka
za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka
kisika ter integriran elektronski RFID čip.



Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogresti na telesno
temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen je naj v spodnjem prostoru omare ob predelni steni,
temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona in je naj priključen na centralni sistem
CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih
histerez. Skladen mora biti z EN1865.



Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti enaki ali boljši FERNO AS 190.



Garancija 24 mesecev. Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo za 24 mesecev.

Opomba:
Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oz. prospektu/katalogu, iz katere je
razvidno izpolnjevanje določenega pogoja ali obkrožena beseda da, v kolikor ponudnik zagotavlja izvedbo oz.
izpolnitev pogoja.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za reševalno vozilo
TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne
____________ pod številko JN __________

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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SEZNAM IZVEDENIH STORITEV

OBR. 8

V zadnjih treh letih smo na področju Republike Slovenije in v državah Evropske unije uspešno izvedli
dobavo reševalnega vozila, ki je predmet tega javnega naročila za

JAVNI ZAVODI
Zap. št.

Pogodbeni partner

Opis predmeta javnega naročila,
Tip vozila

Leto dobave

Seznamu priložiti potrjeno potrdilo o dosedanjem sodelovanju za vsaj tri poslovne partnerje.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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REFERENCE PONUDNIKA

OBR. 8/A

Naziv podjetja (poslovnega partnerja): ______________________________________________
Sedež: ________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik: ______________________________________________________________

POTRDILO O DOSEDANJEM POSLOVNEM SODELOVANJU

Od ponudnika: _________________________________________________________________
(naziv in sedež)
smo kupili reševalno vozilo tip

:

Leto dobave

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________

_______________
_______________
_______________
_______________

Ocena dobave: (obkrožite)
- odlično

prav dobro

dobro

slabo

Število reklamacij:
ČAS:
ŠTEVILO:
VEČ – KOLIKO

1. LETO
0, 1, 2, 3,

0,

2. LETO
1, 2,

3,

Reševanje reklamacij: (ustrezno obkrožite)
- odlično

dobro

zadovoljivo

slabo

Zgoraj navedeni podatki se bodo uporabili le v postopku izvedbe javnega naročila in se za druge namene ne smejo
uporabiti.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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KUPOPRODAJNA POGODBA

OBR. 9

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, ki ga zastopa direktorica mag.Janja Knapič,
ID za DDV: 92281753
(v nadaljevanju: naročnik)
in
____________________, ki ga zastopa direktor
ID za DDV:
(v nadaljevanju: dobavitelj)
skleneta:
KUPOPRODAJNO POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni
list RS št. 12/2013 IN 19/14)) izvedel javno naročilo JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s
stalnim pogonom na vsa štiri kolesa za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO.
Ponudba prodajalca je bila sprejeta z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. _______/______ z dne
___________ .
Sestavni del kupoprodajne pogodbe je razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija
(Priloga št. 1) in splošni pogoji kupca.
2. člen
Prodajalec bo v skladu s to pogodbo dobavil vozilo tip _____________________________ po ceni, ki je navedena v
predračunu njegove ponudbe, kar znaša _______________________________ EUR.
Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe. DDV je vključen v ceno.
Ponudbena cena je fiksna in jo ni mogoče spreminjati.
3. člen
K vozilu in opremi mora biti priložena tehnična in servisna dokumentacija ter navodila za uporabo v slovenskem
jeziku. Kakovost in lastnosti oz. tehnične karakteristike vozil in opreme morajo ustrezati podatkom navedenim v
tehnični dokumentaciji.
4. člen
Prodajalec se zavezuje dobaviti vozilo in opraviti poskus delovanja v roku 90 dni od podpisa pogodbe na dvorišče
kupca.
Šteje se, da je poskusno delovanje končano, ko s strani naročnika določeni delavec nemoteno dela 10 delovnih dni z
reševalnim vozilom. Uspešen zaključek poskusnega delovanja in prevzem reševalnega vozila potrdi kupec z
zapisnikom o prevzemu vozil, ki je podlaga za izstavitev računa.

41

JN04/B-2015 Nakup reševalnega vozila

V primeru zamude pri dobavi vozila iz razlogov, ki niso na strani kupca, je prodajalec plačati pogodbeno kazen, za
vsak dan zamude v višini 0,2% obračunano od vrednosti pogodbe.
5. člen
Prodajalec bo kupcu izstavil račun (dva originalna izvoda) za dobavljeno vozilo po tej pogodbi po pisni potrditvi iz 5.
člena te pogodbe. Kupec se zavezuje račun plačati v roku _______ dni na transakcijski račun št.
__________________________________________________
V kolikor kupec računa ne poravna v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne
obresti.
6. člen
Če se ugotovi da dobavljeno vozilo odstopa od ponudbeno dogovorjenega oz. da nima lastnosti, ki jih je prodajalec
ponudil v ponudbi, lahko kupec prevzem odkloni.
Kupec je dolžan očitne napake sporočiti izvajalcu v času poskusnega delovanja.
V kolikor kupec ugotovi skrite napake na vozilu, je dolžan prodajalec najkasneje v 24 urah obvestiti o napaki in
uveljaviti reklamacije.
7. člen
Splošni garancijski rok za dobavljeno vozilo je dve leti, brez omejitve števila kilometrov. Podaljšano jamstvo za
osnovno vozilo je 24 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem zapisniškega prevzema vozila.
Prodajalec se zavezuje v času garancijskega roka odpravljati napake na vozilu brezplačno, ter zagotavljati originalne
rezervne dele za dobavljeno vozilo. Vse stroške v zvezi z garancijo nosi prodajalec.
Odzivni čas na kupčevo obvestilo o napaki je 1 ura po prejemu obvestila.
Prodajalec se zaveže napako na vozilu odpraviti v roku 24 ur od prejema obvestila o napaki, če je za popravilo
potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 ( petih) dni.
V kolikor napaka ni odpravljena niti v roku 30 dni od obvestila o napaki oz. so napake pogoste ter ne omogočajo
normalne uporabe vozila in opreme, je dolžan izvajalec kupcu izročiti novo vozilo, ki brezhibno deluje.
Prodajalec se zavezuje, da bo kril stroške dostave vozila (prevoza vozila in stroške zaposlenih) za odpravo napak v
garancijski dobi ali bo sam (v lastni režiji) odpeljal vozilo v popravilo in vrnil s popravila.
Za zagotovitev odprave napak v garancijskem roku bo prodajalec pri prevzemu vozila kupcu predal instrument za
zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.
8. člen
Prodajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe kupcu izročiti podpisano bianco menico in ustrezno menično
izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti vozil z DDV. Pogodba postane
veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku
pogodbenega roka dobave. Kupec lahko unovči garancijo tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do
podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna sam. V
primeru podaljšanja roka izvedbe, iz kakršnikoli razlogov, mora prodajalec dostaviti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.
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Po uspešno opravljeni primopredaji vozil, kupec vrne bianco menico in menično izjavo prodajalcu.
9. člen
Prodajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe kupcu izročiti podpisano bianco menico in ustrezno menično
izjavo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vozil z DDV, ob primopredaji vozila.
Garancija mora biti veljavna še najmanj 15 dni po poteku garancijske dobe.
10. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo po poteku garancijskega roka zagotovil servisiranje vozila, ki je predmet te pogodbe, o
čemer lahko skleneta pogodbeni strani pred potekom garancijskega roka posebno pogodbo o servisiranju.
11. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot
dobra gospodarja.
12. člen
Za vse kar se nista pogodbeni stranki dogovorili ali drugače določili s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega
zakonika.
13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno
sodišče na sedežu naročnika.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravljata: mag. Janja KNAPIČ in Tomaž KAVZER.
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani ponudnika opravlja _______________________.
15. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.
16. člen
Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila, po podpisu
obeh pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti.
Pogodba je veljavna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, oz. do poteka garancijske dobe za dobavljeno vozila.
XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku JZZ 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
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za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je JZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku JZZ, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

V _________________ dne ___________

V _________________ dne ___________

Prodajalec:

Kupec:
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
mag. Janja KNAPIČ

Priloga: - instrument finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
- predračun za vozilo, ki je predmeta pogodbe
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VZOREC MENICE

IZDAJATELJ MENICE
_________________________
_________________________

______________________
(kraj in datum izdaje)

MENIČNA IZJAVA
V skladu z javnim razpisom JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri
kolesa, za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO, objavljenim na portalu javnih naročil dne________________, pod
oznako JN ______________ izročamo Zdravstvenemu domu LAŠKO, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in
delno izpolnjene menice za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, v višini 1.500,00 EUR.
Ponudnik se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu
z določbami navodil ponudnikom
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil
ponudnikom.
Menica je plačljiva pri
___________________________________________________________________ ,
ki vodi naš transakcijski račun št.
___________________________________________________________________
Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva
na prvi poziv.
Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.
Veljavnost menice za resnost ponudbe je do prejema finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
za dobavo reševalnega vozila oz. najkasneje do ____. ______. 2015.
Priloga: 1x menica
Kraj in datum

Žig in izdajatelj menice
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VZOREC

OBR. 10

Gospodarski subjekt:

___________________________________________________________

IZJAVA
O ZAGOTAVLJANU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naša ponudba sprejeta kot najugodnejša, naročniku preložili:
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti o dobavi blaga, v višini 5% pogodbene vrednosti z
DDV, z rokom veljavnosti 30 dni po dobavnega roka;
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za dobavljeno blago, v višini 5% pogodbene vrednosti z
DDV z rokom veljavnosti 15 dni po poteku garancijske dobe.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN04/B-2015 za:
NAKUP reševalnega vozila TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa, ki je bil
objavljen na portalu javnih naročil z dne _______________ pod številko ____________________ .

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika
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VZOREC

IZDAJATELJ MENICE
_________________________
_____________________________

______________________
(kraj in datum izdaje)

MENIČNA IZJAVA
Na podlagi javnega naročila JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri
kolesa, objavljenim na portalu javnih naročil dne ______________, pod oznako JN _____________ , izročamo
Zdravstvenemu domu LAŠKO, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki znaša _________________ EUR
Ime in priimek

Funkcija

Podpis pooblaščene osebe

1 ______________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
Pooblaščamo Zdravstveni dom LAŠKO, da izpolni menico za izterjavo naših obveznosti, v primeru neizpolnitve
obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru:
-

če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih,
opredeljenih v pogodbi o dobavi;
če dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je plačljiva pri
___________________________________________________________________ ,
ki vodi naš transakcijski račun št.
___________________________________________________________________
Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je
plačljiva na prvi poziv.
Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.
Veljavnost menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni po poteku roka za dobavo reševalnega vozila,
oz. najkasneje do _________________.
Priloga: 1x menica

Podpisnik menice:
Žig in podpis zakonitega zastopnika:
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VZOREC
IZDAJATELJ MENICE
_________________________
_________________________

______________________
(kraj in datum izdaje)

MENIČNA IZJAVA
V skladu s Pogodbo o dobavi blaga iz javnega razpisa JN04/B-2015 za reševalno vozilo TIP B –povišana verzija s
stalnim pogonom na vsa štiri kolesa za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO, objavljenem na portalu javnih naročil
dne___________, pod oznako JN ______________ izročamo Zdravstvenemu dom LAŠKO en kos lastne, bianco
podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene
vrednosti z DDV, ki znaša _____________________ EUR.
V skladu s pogodbo je prodajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene
pomanjkljivosti oz. servisirati vozilo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane
pogodbe in garancijske izjave.
S to menično izjavo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega
zahtevka plačali 5% pogodbene vrednosti oziroma znesek______________ EUR, če v garancijskem roku oziroma v
roku, ko velja ta menična izjava, ne bomo izpolnili svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Menica je plačljiva pri
___________________________________________________________________ ,
ki vodi naš transakcijski račun št.
___________________________________________________________________
Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je
plačljiva na prvi poziv.
Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.
Veljavnost menice za odpravo napak v garancijski dobi je 15 dni po poteku garancijske dobe za dobavljeno vozilo,
oz. najkasneje do _________________.
Po poteku tega roka ta izjava ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je izjava
vrnjena.
Priloga: 1x menica

Podpisnik menice:
Žig in podpis zakonitega zastopnika:
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