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Naročnik:  
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
Cesta 4. maja 17 
1380 Cerknica 
 
 
Št. 2/JR-2008 
 
 
 
Datum: 19.09.2008  
 
 
 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

Predmet javnega naročila: »Nakup reševalnega vozila«.  

1. Povabilo k oddaji ponudbe.  
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.  
3. Ponudba.  
4. Vzorec pogodbe.   
5. Predračun.  
6. Navedba vrste finančnih zavarovanj.   
7. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe.  
8. Tehnične specifikacije-opis vozila in opreme. 
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Naročnik:  
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
Cesta 4. maja 17 
1380 Cerknica 
 
 
Št. 2/JR-2008 
 
 
Datum: 19.09.2008  
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

Na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod št. objave JN7980/2008 je bilo objavljeno 

obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku zbiranja ponudb po 

predhodni objavi v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. člena ZJN-2.  

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.  

Kontaktna oseba s strani naročnika je Metka Dragolič;  

tel.: 01 /70 50 105 

fax.: 01 /70 50 118 

e- mail: metka.dragolic@zd-cerknica.si 
 

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 13.10.2008 do 10:00 ure.  

Javno odpiranje ponudb bo dne 13.10.2008 ob  12:00 uri v prostorih naročnika. 
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Naročnik:  
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica 
Cesta 4. maja 17 
1380 Cerknica 
 
 
Št. 2/JR-2008 
 
 
Datum: 19.09.2008  
 
 

Predmet javnega naročila: »Nakup reševalnega vozila,«, v skladu s 1. odstavkom točke a. 30. 
člena ZJN-2.  

 
NAVODILA  ZA  

IZDELAVO PONUDBE  
 

1. člen  

Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica je na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod št. objave 
JN7980/2008, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi. Predmet javnega naročila je nakup reševalnega vozila.  

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, 
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja.  

2. člen  
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Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Deli tehnične dokumentacije, ki se 
nanašajo na vzdrževanje morajo biti predloženi v slovenskem jeziku  

 

3. člen  

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:  

- Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3);  
- Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega  

naročila (OBR-4);  
- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);    
- Predračun /izpolnjen obrazec ( OBR-11);  
- Dokumentacijo iz 8. člena navodil za izdelavo ponudbe po zaporednih številkah; 

Dokumentacijo iz 11. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe;  
- Parafiran osnutek pogodbe (OBR-12).  

 
4. člen  

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati preko 
spletne strani navedene v javni objavi, najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.  

Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, pojasnila in druge informacije o javnem naročilu, 
objavljala na spletni strani navedeni v javni objavi in razpisni dokumentaciji.  

Sestanka s ponudniki ne bo.  

5. člen  

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo, je šest dni pred rokom za oddajo ponudbe.   

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred 
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 
posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo 
ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se 
pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz 
podaljšanega roka za oddajo ponudb.  

6. člen  

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:  

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica 
Cesta 4. maja 17 

ZD Cerknica 
 

5



1380 Cerknica 
 

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega 
razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila.  

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

7. člen  

Ponudnik mora ponuditi blago po tehnični specifikaciji OBR-13 (Priloga št. 1).  

8. člen  

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:  

A. Osnovna sposobnost:  

1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 
list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, 
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih 
interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.  
 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso 
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 
zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.   
 
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne 
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, 
podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.  
 
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
naročila.  
 
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.  
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5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja.  
 
6. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc 
za osebe ki so pooblaščene za zastopanje. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta. (OBR-5). 
Izjavo predložijo samo gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.  
 
 
B. Poklicna sposobnost:  

7. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če 
država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.   
 
8. 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.   
 
Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt predloži 
izjavo. (OBR-4)  

Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 7 in 8, gospodarski subjekt predloži izjavo. 
(OBR-4)  

C. Poslovna in finančna sposobnost:  

9. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranega transakcijskega računa.  
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da 
ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, 
mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.  
 
10. Da nudi  30-dnevni plačilni rok. Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta. (OBR-6)  
 
 
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:  

11. Da zagotavlja, da bo ponujeno vozilo dobavil najkasneje v ________ dneh po podpisu 
pogodbe in  
dostavo fco lokacija naročnika razloženo, skupaj s spremljajočimi dokumenti.  
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta. (OBR-7)  
 
12. Da zagotavlja, da ponujeno vozilo in oprema v celoti izpolnjuje strokovne zahteve  
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naročnika, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1) in da ima zagotovljen tehnični servis.  
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in priloga - vzorec servisne  
pogodbe. (OBR-8) 
 
13. Da ponujeno vozilo izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s standardom  
EN 1789.2000 in dodatno opremo v skladu s prilogo 3. Pravilnika o službi nujne medicinske  
pomoči (Uradni list RS, št. 57 od 29.06.2007).  
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev in priloga: Poročilo o  
opravljenem varnostnem testu, skladno z zahtevanimi normativi iz tehnične specifikacije. 
(OBR-8)  
 
14. Da nudi garancijo  na osnovno vozilo, predelavo, prerjavenje in vgrajeno opremo. Dokazilo: 
Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev. (OBR-8)  
 
15. Da je sposoben priskrbeti vzorčni primerek predelave vozila, ki je po zahtevnosti  
primerljiv z zahtevano, če bo naročnik to zahteval.  
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev. (OBR-8)  
 
16. Da zagotavlja najmanj tridnevno usposabljanje na sedežu naročnika.  
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev. (OBR-8)  
 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki bodo 
izpolnili vse zahtevane pogoje iz 8. člena teh navodil in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.  

9. člen  

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 
dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 8. člena so lahko v 
kopijah vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.  

10. člen  

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.  

Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material in montaža, ….) 
popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati. Naknadno naročnik ne bo priznaval 
nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.  
 
Za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe bodo uporabljena naslednja merila: 
 

1. cena … 70 točk: 
Cena se preračuna v točke po naslednji formuli: Cena v točkah je najnižja cena / ponujena cena 
krat 70. Po tej formuli dobi najnižja cena  70 točk,  ostale pa ustrezno manj.; 
 

2. garancija …  15 točk: 
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Upošteva se garancija na osnovno vozilo, predelavo, prerjavenje, vgrajeno opremo, po 25% 
ocene za vsak sklop od skupne mase točk. 

- nad 36  …15 točk; 
- nad 24 do 36 mes …10 točk, 
- nad 12 do 24 mes … 5 točk; 

 
 
3. dobavni rok … 15 točk 
- do 1 mesec po sklenitvi pogodbe  … 15 točk, 
- nad 1 do 2 mes …  10 točk, 
- nad 2 do 5 mes … 5 točk, 
- nad 5 mes … 0 točk; 
 

Skupno možno število točk 100. Ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki zbere največ točk.. 
 
 

11. člen  

Ponudnik mora predložiti:  

1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v 
višini 5.000 EUR (OBR-9).  

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:  

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v 
ponudbi ali  

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe.  

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu. Finančno zavarovanje mora veljati za čas 
veljavnosti ponudbe.  

Original izjavo banke o izdaji garancije ali kavcijskem zavarovanju za dobro izvedbo posla v 
višino 10 % pogodbene vrednosti. Izbrani dobavitelj bo moral garancijo predložiti, če bo 
naročnik ob sklenitvi posla to zahteval. (OBR-10)  

12. člen  

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.  

13. člen  

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum 
ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 
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Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, 
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni 
pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot 
najugodnejši ponudnik.  

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena A. in B. od 01. do 07. točke, ugotavljal za vsakega ponudnika 
posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.   

14. člen  

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci 
in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z 
neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.  

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.  

15. člen 
 
Ponudba mora veljati do vključno 31.12.2008.  

16. člen 
 

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati.  
 
 

17. člen 
 

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz 
izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.   

18. člen  

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja 
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.  

 
19. člen  

 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni 
list RS, št. 26/23.03.2007; ZRPJN-UPB4 in št. 53/15.06.2007; ZRPJN-E) vloži vsaka oseba, ki 
ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila 
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povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev 
naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.  

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 2.500 EUR na žiro račun pri 
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom 
Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.  

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od 
prejema obvestila o dodelitvi naročila.  

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj 
obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.  

Zahtevek za revizijo se pošlje pooblastitelju po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski 
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.   
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Ponudnik: _________________________ 
 
Naročnik : ZD Cerknica
 
 

P O N U D B A  

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 
JN7980/2008, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v 
skladu z navodili za izdelavo ponudbe.  

01. Podatki o gospodarskem subjektu  

Firma oziroma ime  

Zakoniti zastopnik  

Davčna številka  

Številka transakcijskega računa  

Matična številka  

Naslov  

Številka telefona  

Številka telefaxa  

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika  

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe  

Priloge:  
1. Dokazila iz 8. člena navodil. 

 
Datum: Žig Podpis ponudnika 
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Ponudnik: _________________________ 
 
Naročnik : ZD Cerknica
 
 
 

IZJAVA  

 ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne 
dokumentacije.  

Izjavljamo,   

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile 
obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.  
 
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno 
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.  
 
3. Da nismo bili 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.  
 
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.  
 
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja.  
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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).  

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 v  Poslovni register 
Slovenije.  

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili  točke 
B, izpolnite 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.  

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za  dobavo 
reševalnega vozila, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod št. objave  
JN7980/2008.  

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični.  

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima 
gospodarski subjekt svoj sedež).  

 
Datum:__________________                                                      Žig in podpis ponudnika:  

 

 



 

Ponudnik: ________________________  

Naročnik : ZD Cerknica 

 
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  

Dovoljujemo naročniku ZD Cerknica, da lahko za namene javnega razpisa za dobavo reševalnega 
vozila, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod številko objave JN7980/2008  
pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali 
nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:  

Ime in priimek:___________________  

Ime in priimek:___________________   

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.  
 
 
 
 
 
 

Datum:__________________                                                           Žig in podpis ponudnika:  
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Ponudnik: ________________________  

Naročnik : ZD Cerknica 

 
IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH  

Izjavljamo, da nudimo 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s strani 
naročnika.  

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za  

Dobavo reševalnega vozila,  objavljen na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod št. objave 
JN7980/2008.  

Datum:__________________                                                      Žig in podpis ponudnika:  
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Ponudnik: ________________________  

Naročnik : ZD Cerknica 

 
IZJAVA O DOBAVNEM ROKU 

Zagotavljamo, da bomo vozilo dostavili najkasneje v _______ dneh po podpisu pogodbe, fco 
skladišče naročnika razloženo skupaj s spremljajočimi dokumenti, kot je garancija, tehnična 
navodila in podobno.  

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za dobavo 

reševalnega vozila, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod št. objave 

JN7980/2008.  

 

 

 

 

 

Datum:__________________   Žig in podpis ponudnika:  
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Ponudnik: ________________________  

Naročnik : ZD Cerknica 
 

I Z J A V A  

- Izjavljamo, da ponujeno vozilo znamke ____________________________________            
in oprema v celoti  izpolnjujejo tehnične zahteve naročnika navedene v tehnični 
specifikaciji (Priloga 1).  

 
- Prilagamo natančen tehnični opis ponujenega vozila in opreme, ter prospektni material 

 
- Za vozilo imamo zagotovljen tehnični servis, ki ga zagotavlja____________________  
___________________________________________________________________________ 

 
 

- Izjavljamo, da ponujeno vozilo izpolnjuje tehnične zahteve in je opremljeno v skladu s 
standardom EN 1789.2000  in dodatno opremo v skladu s prilogo 3. Pravilnika o službi 
nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 57/29.06.2007).  

 
- Izjavljamo, da nudimo garancijo: 

o na osnovno vozilo ________ mes,  
o na predelavo _________ mes,  
o na prerjavenje _______ mes in  
o na vgrajeno opremo _________ mes. 

 
 

- Izjavljamo, da smo sposobni priskrbeti vzorčni primerek predelave vozila, ki je po 
zahtevnosti  primerljiv z zahtevano, če bo naročnik od nas to zahteval.  

 

- Na svoje stroške zagotavljamo najmanj tridnevno usposabljanje na sedežu naročnika.   
 
 
- Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za   
Dobavo reševalnega vozila, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008  pod št. 
objave  JN7980/2008.  
 
Priloga:  

- Natančen opis v slovenskem jeziku ter ustrezni prospekti material za konkretno 
ponujeno vozilo in opremo.  

- Poročilo o opravljenem varnostnem testu, skladno z zahtevanimi normativi.  
 

Datum:__________________   Žig in podpis ponudnika:  
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VZOREC 
 
 

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE  

Naziv banke: _________________________  

Kraj in datum: ________________________  

Upravičenec: _________________________  

Garancija št.: _________________________ 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008 pod št. 
JN7980/2008, za nabavo  
naslednjega blaga:  
 
1. reševalnega vozila za potrebe naročnika ZD Cerknica, je ponudnik dolžan za resnost svoje 
ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno v višini ___% od vrednosti blaga 
(storitve), kar znaša _______________EUR.  

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek  v naslednjih primerih:  
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali  
b)če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe:  
-  ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali  
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z  
določbami navodil ponudnikom.  
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali 
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem 
zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj 
navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.  
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:  

1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in  
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in  
3. original garancije št. _______.  

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.  
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem  
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani  
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo  
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.  
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ____ ta  
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.  
Ta garancija ni prenosljiva.  
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v _______.  
 

        Banka       
(žig in podpis)  
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Ponudnik: ________________________  

Naročnik : ZD Cerknica 
 

 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE  

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

  

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se 
namerava prijaviti na javni razpis   

za: dobavo reševalnega vozila (ocenjena vrednost EUR______________), ki je bil objavljen na 
Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008  pod št. objave JN7980/2008.  

IZJAVLJAMO  

da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v 
višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe 
zahteval.  

Žig in podpis banke:  
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Ponudnik: ________________________  

Naročnik : ZD Cerknica 

PREDRAČUN št._________  

OPIS PONUJENEGA VOZILA  CENA  DDV  SKUPAJ Z DDV  

A.: PONUJAMO VOZILO:  
   

  ______________   ________   

    

 
Cena je oblikovana v skladu z 10. členom Navodil za izdelavo ponudbe.  

Ta predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za   

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 19.09.2008  pod št. objave JN7980/2008.  

Priloga:   
lastni predračun ponudnika – vsi sestavni elementi    

Datum:__________________   Žig in podpis ponudnika:  
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OSNUTEK POGODBE                                                                                                  OBR-12  

POGODBA O DOBAVI VOZILA 
 

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, DŠ 
83479007, ki ga zastopa direktor Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. (v nadaljevanju -
naročnik)  
in  

IŠ za DDV: SI  

(v nadaljevanju – dobavitelj ) se 

sporazumeta kot sledi:  

1. člen  

Naročnik je izvedel javni razpis za dobavo reševalnega vozila. Dobavitelj je bil izbran kot 
najugodnejši ponudnik. S pogodbo se pogodbeni strani dogovorita o pogojih dobave in drugih 
medsebojnih razmerjih.  

2. člen  

Predmet pogodbe je dobava _________________________ po predračunu štev. _____________ 
z dne__________  

- Tip avtomobila_______________________  

- Znamka_____________________________  

Sestavni del te pogodbe je tudi razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija 
dobavitelja.  

3. člen  

Pogodbena cena brez DDV znaša_____________, DDV znaša_____. Celotna  cena vozila z 
DDV znaša _______________EUR.  

Strošek petletnega servisa znaša brez DDV ___________ in z DDV______________.  

Cena je fiksna in je ni mogoče spreminjati.  
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Plačilo se izvrši v enkratnem znesku v roku 30 dni po izdobavi blaga in prejema računa ter 
potrditve s strani naročnika na transakcijski račun št. ____________  

4. člen  

Kvaliteta proizvoda ustreza obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na spremljajočih 
dokumentih.  

Dobavitelj bo naročniku predal tudi tehnična navodila garancijo in druge dokumente o vozilu, ki 
so potrebni za registracijo vozila in normalno vzdrževanje.  

Dobavitelj nudi v primeru okvare odzivni čas 2 delavna dneva, garancijsko vzdrževanje 
minimalno 3 leta in da nudi nadomestne dele (ponudnik ali njegov pogodbeni partner) še najmanj 
10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. (OBR-9) Dokazilo: izjava ponudnika.  

 
5. člen  

Dobavitelj bo vozilo dobavil in dostavil naročniku v ____________dneh po sklenitvi te pogodbe 
to je do _______________.  

O prevzemu vozila sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, 
v katerem natančno ugotovijo predvsem:  

- ali vozilo ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam,  
- določilom pogodbe, veljavnim zakonskim  predpisom in pravilom stroke;  
- tip avtomobila;  
- znamka;  
- številka motorja;  
- številka šasije  
- datume začetka in končanja dobave in datum prevzema vozila;  
- kakovost vozila in pripombe kupca v zvezi s kakovostjo dobavljenega vozila;    morebitna 

odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične  
- narave;  
- ugotovitev o sprejemu standardov, atestov in morebitnih garancijskih listov.  

 
Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni 
dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno.  

 

6. člen  

V primeru zamude pri dobavi lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 %0 (promilov) 
na dan , če pa dobavitelj tudi po naknadno dogovorjenem roku ne dobavi vozila, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti.  
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7. člen  

Zastopnik pogodbene stranke s strani naročnika ki skrbi za izvedbo te pogodbe je  
direktor. 

Zastopnik dobavitelja je _________________.  

8. člen  

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki.  

9. člen  

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da 
bosta ravnali kot dobra gospodarja.  

10. člen  

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbenimi  stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v __________________.  

11. člen  

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
dva izvoda.  

Štev. : 2/JR-2008 
Datum: 19.9.2008 
 
Naročnik  
ZD Cerknica 
Direktor 
Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. 

 

Dobavitelj 
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Naročnik  
ZD CERKNICA     
Cesta 4. Maja 17,     
1380 Cerknica 

Št. 2/JR-2008
Cerknica, dne 19.09.2008

 
Priloga 1 – tehnična specifikacija vozila:  
PREDELAVA V URGENTNO VOZILO MEDICOP VW T5 4-Motion – POLVISOKA 
VERZIJA 
 
 
Reševalno vozilo mora ustrezati  standardu EN 1789. Iz tega sledi, da morajo posamezni 
sklopi izpolnjevati naslednje zahteve: 

1. Interier 1789 – 1999 TYP B  
2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje EN 1789 -1999 – 4.5.3. 
3. Sistem za zračenje EN 1789-1999 – 4.5.4. 
4. Gretje EN 1789-1999 – 4.5.5. 
5. Notranja osvetlitev EN 1789-1999 – 4.5.6. 
6. Glasnost v bolniškem delu vozila EN 1789-1999 – 4.5.7. 
7. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila EN 1789-1999 

– 4.5.9. 
8. Inštalacija za kisik EN 737-1:1998 , EN 737-2: 1998,  EN 737-3:1998 , EN 

737-4:1998 , prEN 737-6:1998 , EN 738-1 ,   EN 738-3 , EN 739 , 
9. Podnožje za glavna nosila EN 1865 
10. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov  EN 12218 
11. Električni sistemi IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4. 
12. Predelna stena EN 1789-1999 – 4.4.4. 
13. Zasilni izhod EN 1789-1999 – 4.4.5. 

    
 

1.1.1. Splošne zahteve 
- Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni je 

vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna je 0,38 m2. Okno omogoča pregled 
nad bolniškim delom vozila.  

- Vsa oprema in aparati so kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. 
ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih. 

- Vozilo NMP je v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje 
označbe so v rdeči bravi RAL 3024 ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, 
zadnjih dvižnih vratih, vozniških in sovozniških vratih je standardiziran znak za NMP. 
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- Bolniški prostor je narejen iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materijalov. Vsi 
vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila so zobljeni. Celotne notranje obloge so 
narejene iz vakumiranega materijala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.  

- Tla v bolniškem prostoru so narejene iz ALTRO materijala v svetlo modri barvi.  
- V bolniškem prostoru se nahajajo omare in police za medicinski potrošni materijal in opremo, 

koš za odpatke in koš za infektivni materijal. 
- Bolniški prostor je ogrevan z dodatnim toplovodnim grelcem in električnim grelcem na 220V. 

Vsak sistem gretja ima ločeno delovanje in termostat za nastavljanje željene temperature. 
- Vozniški in bolniški prostor je ločeno klimatiziran. Delovanje klimatske naprave vozniškega 

in bolniškega prostora je med seboj neodvisen.  
- Vsa sedišča v vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so bočno zložljiva z po visini nastavljivim 

vzglavljem, nastavljiv in premičen naslon za roke, enostavno snemljiv vložek sedišča in 
hrbtnega naslona ter 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedeži so zložljivi in pritrjeni na 
bok vozila.  

 
2. Osnovno vozilo: 
 Oblika: kombi verzija, 
 Motor:   turbo diezelski, 2500 ccm 
 Moč motorja:   174 KM 
 Pogon:   4 Motion - stalni na vsa štiri kolesa  
 
2.1.1. Zunanje mere reševalnega vozila: 
 Dolžina:  5290 mm 
 Širina:   1904 mm 
 Višina:   2560 mm 
 
2.1.2. Mere bolniškega prostora: 
 Dolžina:  2943 mm 
 Širina:   1692 mm 
 Višina:   1970 mm 
 
Oprema osnovnega vozila: 

- hidravlični volan 
- hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore 
- gume 215/60 R 17 
- okrasni kolesni pokrovi 
- halogenski žarometi po višini nastavljivi 
- pregradna stena s pomičnim oknom 
- ABS  
- ASR 
- EDS 
- Ogrevanje motorja na 220V 
- Airbag za voznika in sovoznika 
- Daljinsko centralno zaklepanje 
- Električni pomik prednjih stekel 
- Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala 
- meglenke spredaj v odbijaču 
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- meglenke zadaj 
- voznikov sedež RECARO s stranskimi ojačitvami z nasloni za roke,  
- odprt sredinski predal na armaturni plošči 
- vozilo zastekljeno celo 
- zadnja vrata dvižna  
- vzmetenje prirejeno za sanitetno vozilo 
- ojačani stabilizatorji spredaj in zadaj 
- drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela s stikalno uro 
- večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik 
- dvotonska hupa 
- pojačan akumulator  
- dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem 
- notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat 
- zapiralna avtomatika za desna drsna vrata 
- ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla 
- pojačan alternator  
- barva RAL 1016 

 
2.) NADGRADNJA REŠEVALNEGA VOZILA  

- Plastična polpovišana streha, ojačana s petimi kovinskimi strešnimi loki. Na strehi 
spredaj je prostor za namestitev dolgega signalnega bloka Federal Serie 8000 integrirano 
sireno 100 W, zadaj za dve samostojni signalni luči Federal LE 106, dodatne stop luči, 
dodatne utripalke - oranžne, dodatne bele luči za vzvratno vožnjo - vse vgrajeno v streho 
vozila, integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja luči in sirene 
je izvedena tako, da ne presegajo osnovne višine strehe s tem je možnost poškodb 
zmanjšana na minimum.      1 kpl   

 
- Povišana desna stranska drsna vrata. 

   1 kpl 
 
BOLNIŠKI PROSTOR  
- Obloga v povišanem delu vozila iz vakumiranega ABS – RAL 9010. Obloga vsebuje: 

strop s prostorom za infuzijsko tekočino, 2 halogenski svetilki in respirator, ročaj na stropu 
desno dolžine 720 mm, omare v povišanem delu vozila na levi strani (s policami v enem 
nivoju in prečnimi pregradami) in na desni strani. V zgornjem delu omare naj je prostor za 
namestitev dveh neonskih luči. Omara z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati 
(namenjena za spravilo opornic in drugih večjih stvari), prostor z vratci nad vozniško kabino, 
plastične obloge v povišanem delu vozila na desni strani (v vogalu na prehodu med stropom 
bočno oblogo naj je prostor za namestitev dveh neonskih luči.) 

- Enodelna bočna obloga na desni strani vozila vsebuje 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 zajema prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnjh 
vrat, blatnika s stranico, okno, omaro za spravilo imobilizacijske blzine in omaro za 
shranjevanje na levi bočni strani spodaj (v omari so: police z varovalnimi pregradami, 
prostor za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije) 
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- Obloga predelne stene s prostorom za sedež in omarico za reanimacijski kovček. 
- Vse obloge so v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 

9010.  
- Omarica za reanimacijski kovček z odlagalno polico na desni strani predelne stene. Omarica 

je narejena iz vakumiranega ABS. 
- Zložjliv nosilec za 3 infuzijske steklenice montiran v strop. 
- Lesen pod - vodoodporen, prevlečen s plastična talno oblogo ALTRO modre barve. Talna  

obloga je ob bočnih stenah povlečena navzgor.  
- Ročaj za vstopanje na predelni steni.  
- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. 
- Pritrditve za kardiološki stol na desni strani zadaj.  
- Okna v bolniškem prostoru prevlečena z 85 % črno atermično folijo, ter dodatno z notranje 

strani delno prevlečena z mat folijo. 
- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in 2-točkovni 

varnostni pas. Sedež mora biti prevlečen v skaj modre barve 
- 1 kos – bočno zložljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje - ko stol zložimo ob steno 

se pridobi prostor za namestitev dodatnih - urgentnih nosil. Sedež ima enostavno snemljivo 
sedišče, naslon za hrbet in oporo za glavo, zaradi enostavnega čiščenja in zamenjave zaradi 
poškodb, po višini nastavljiv naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in 3-
točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež je prevlečen v skaj svetlo modre barve. 

- Bočno pomičen podstavek za Ferno nosila M 4141 in 4052 na levi strani  
 
 
 
Osvetlitev bolniškega prostora: 
- 2 dolge neonske luči ( 2 x 18 W ) montirane v vogal med strop in steno ter zaščitene s 

pleksijem. Avtomatski vklop zadnje vrste luči ( 2 kom ) ob odprtju katerihkoli vrat v 
bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se uravnava preko stikala ter možnost 
ročnega vklopa in izklopa obeh luči. Luči so nameščene tako, da jih pacient ne more doseči. 
Luči so postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. 
zmanjšane svetilnosti v vozilu 

- Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta. V luči je halogenska žarnica moči 
20W. Luči so vgrajene v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in respirator 
in so nameščene nad prsnim košem. Snop žarkov se da usmerjati  med  glavo in pasom 
pacienta. 

- Luč na sredini ventilatorja s stikalom za vklop/izklop v bolniškem in vozniškem prostoru 
 
Medicinska oprema 
- Glavna nosila Ferno M 4141 z blazino za pacienta Ferno M 460 in pasovi Ferno M 430 (3 

kpl) 
- Podvozje glavnih nosil Ferno M 4051 s sistemom za varovanje nosil v primeru prometne 

nesreče 
- 2 kpl - prostor z nosilcem za jeklenki za kisik 10 L  v bolniškem delu vozila zadaj. 
- 2 kos nepovratni tlačni reduktor Medicop z manometrom in centralnim razvodom kisika s 

sklopko za kisik. Preklop za uporabo kiskika med jeklenkama je izveden s stikalom in 
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elektromagnetnima ventiloma. Sistem ima preklop obeh jeklenk v stanje zaprto, posamično 
odpiranje pretoka kisika 

- Dvojni aplikator kisika Medicop , povezan s sklopko za kisik, flowmetrom, vlažilcem zraka 
in tanko cevjo z masko.  

- 3 kos  -  sklopka za kisik Medicop s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta. 
- Grelec infuzijskih tekočin. Infuzijsko tekočino ogreje na telesno temperaturo 37°C in jo 

potem vzdržuje. Nameščen naj je v spodnjem prostoru omare ob predelni steni. Temperatura 
naj se nastavlja in preverja preko digitalnega displaja. Sistem mora imeti možnost nastavitve 
različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Volumen grelca mora 
zadoščati za min 6 steklenic oz 9 vrečk z infuzijsko raztopino.  

- Enostavno snemljv koš za odpadke in koš za igle 
- Instalacija za transportni respirator Weinmann s sklopko za kisik za vklop na centralni razvod 

kisika. 
- Nosilec za električni aspirator Weinmann Rescue 
- Nosilec defibrilatorja LP 12 s potrebno eletrično instalacijo 
- Merilec krvnega pritiska BIG BEN HOUND 
- Kardiološki stol Ferno M 40 
- Lopatasta / zajemalna nosila Ferno M 65 EXL s pasovi  

 
Elektro oprema in stikala 
Vsi električni sistemi so nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini. Dostop do 
električnega sistema je enostaven iz zgornje strani - z vrati. Posamezni električni kabli imajo na 
vidnem mestu neodstraljivo odtisneje podatke o namenu uporabe (porabnik , max. amperjev itd.) 
- Na sredinski konzoli v vozniški kabini so nameščeni sistemi za upravljanje z zvočno in 

svetlobno opozorilno signalizacijo, ON / OFF indikacija za luči v bolniškem delu vozila, ON 
/ OFF indikacija za ventilator z indikacijo smeri vrtenja, nadzor nad delovanejm klimatske 
naprave in gretja, delovanje opozorilne signalizacije itd.)  

- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho s kablom do postaje. 
- Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija je izvedena tako, da je 

možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja. 
- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator EDR 75A/12V LEAB ter vse električne porabnike 

v bolniškem delu vozila.  
- Zunanja vtičnica 220 V. V kompletu je 5m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom 

električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. 
- 3 x 220 V vtičnica. Vsaka vtičnica je opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu 

električne energije ali drugi okvari. 
- 5 x 12 V vtičnica. Vsaka vtičnica posebej je opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob 

izpadu električne energije ali drugi okvari. 
  

Gretje in klimatizacija vozila: 
- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter stikalom za vklop 

/ izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila. 
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami pod predelno steno na 

desni strani. 
- Klimatska naprava za zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena je iz dveh med 

seboj neodvisnih delov, tako, da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela 
vozila in obratno. Kapaciteta klimatske naprave naj odgovarja EN standardu. 
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Signalizacija 
- Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo: rdeče oznake reševalnega vozila RAL 3024, 

kombinacijo mednarodne oznake reševalcev ter zrcalnega napisa AMBULANCE na 
prednjem delu vozila.  

- Modre signalne luči v maski vozila BLITZ - Federal USA, vgradnja levo in desno v višini 
cca.0,7 m.    

- Ojačevalec PA 300 in sirena 100 W s sistemom za odpravljanje radijskih motenj,  
- dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila. 
- Na streho pritrjen dolgi signalni blok z integriranima modrima signalnima lučema 

(FEDERAL SERIE 8000 ) 
- Na zadnjem delu vozila sta nameščeni dve modri samostojni modri opozorilni luči Federal LE 

106. 
- Delovne stranske luči na strehi vozila - Hella za žarnico H3 s stikali za posamični vklop / 

izklop leve in desne strani. Stikala se nahajajo pri drsnih vratih na predelni  steni.  
- Bele luči montirane v dvižna vrata s stikalom za vklop. 
- Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila.   
- Zapiralna avtomatika za desna drsna in zadnja dvižna vrata 
 
 
 Direktor 

Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. 
 

ŽIG 
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VZOREC 
Pogodbeni stranki 
__________________________________________________________________, IŠ za 
DDV:___________________________, ki ga zastopa direktor ______________________(v 
nadaljevanju besedila servis) 
Podjetje je vpisano v register pri Okrožnem sodišču ______________________ 
Številka vložka: ________________ 
Davčna številka: _______________ 
TRR______________________, odprt pri _____________________ 
 
In 
 
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA – CERKNICA, Cesta 4. maja 17, 1380 
Cerknica,  ki ga zastopa direktor Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. (v nadaljevanju besedila 
naročnik)  
Matična številka 5158842 
Davčna številka 83479007 
TRR 01213-6030279729 pri UJP Postojna 
 
sklepata 

 

POGODBA O SERVISIRANJU 
Št. 2/JR-2008 

 
1. člen 

 
Pogodbo o servisiranju št. 2/JR-2008 (v nadaljnjem besedilu: pogodba) stranki sklepata z 
namenom servisiranja in odprave morebitnih napak v garancijskem roku in izven njega, vse v 
interesu končnih uporabnikov. 
Naročnik naroča serviserju, da bo v času veljavnosti te pogodbe izvrševal servisno odpravljanje 
napak in pomanjkljivosti na reševalnem vozilu in aparatih, ki jih je sam dobavil. 
 

2. člen 
 
Serviser s to pogodbo prevzema od naročnika obveznost servisiranja proizvodov in se obenem 
zavezuje, da bo v skladu z obveznostjo izdajatelja garancijskega lista ali pogodbeno obveznostjo 
naročnika, vsakemu imetniku pravilno izpolnjenega garancijskega lista oziroma računa, opravljal 
servisne storitve in popravila na opremi in izdelkih, ki jih sam dobavlja, ves čas veljavnosti te 
pogodbe. 
Serviser se zavezuje, da bo na proizvodih, ki so po drugem odstavku 1. člena predmet te pogodbe 
(v nadaljnjem besedilu: proizvodi), izvrševal servisne storitve in popravila strokovno in 
kvalitetno ter bodo delavci, ki bodo na servisu zadolženi za to delo, primerno strokovno 
usposobljeni. 
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3. člen 
 
Stranki sta soglasni, da bo nadomestne dele nabavljal serviser. 
 

4. člen 
 
Stroške za popravila, bo serviser strankam obračunaval po svojem veljavnem ceniku. 
 

5. člen 
 
Pogodba se sklepa za nedoločen čas, izključno in samo za dobavljeno reševalno vozilo, 
odpovedni rok pa znaša dva meseca. 
Ne glede na dogovorjeni odpovedni rok, lahko naročnik kadarkoli odstopi od pogodbe brez 
odpovednega roka, če serviser hudo prekrši določila pogodbe ali aneksov k predmetni pogodbi. 
Za hudo kršitev pogodbe se v tem smislu šteje: 

- Če serviser večkrat (vsaj dvakrat) zavrne popravilo ali opravljanje drugih servisnih 
storitev po tej pogodbi; 

- Če serviser večkrat (vsaj dvakrat) zamudi s popravilom ali opravljanjem drugih servisnih 
storitev po tej pogodbi. 

Odstop v smislu 1. odstavka tega člena mora pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki 
sporočiti s priporočenim pismom po pošti. Za dan odstopa šteje dan, ko je nasprotna stranka 
dopis o odstopu prejela. 
V primeru odstopa od pogodbe se kupec in dobavitelj obvezujeta, da bosta tudi po odstopu od 
pogodbe v celoti in v predvidenih rokih realizirala vse tekoče posle oziroma naročila, ki so bili 
sklenjeni v času pred dnem odstopa od pogodbe. 
Če katera od strank prekrši določbo prejšnjega odstavka tega člena, je dolžna nasprotni stranki 
povrniti izgubljeni dobiček in škodo, ki ji je s tem nastala. 
 

6. člen 
 

Vse spremembe vsebine te pogodbe bosta stranki urejali v pisni obliki. 
 

7. člen 
 
Stranki se dogovorita, da se za rešitev posameznih vprašanj uporabljajo poleg veljavnih 
predpisov tudi Splošne uzance za blagovni promet. 
Stranki si bosta prizadevali vse morebitne nesporazume reševati po mirni poti; v primeru spora 
velja za pristojno okrožno sodišče. 
 

8. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki.  
 

9. člen 
 
Ta pogodba je napisana v dveh (2) enako glasečih izvodih, od katerih prejme naročnik en in 
serviser en izvod. 
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov obeh strank. 
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Naročnik  
ZD Cerknica 
Direktor 
Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. 
 

Serviser 
 
Direktor 
 

 
 
 
Št. 2/JR-2008 
Cerknica, dne 19.9.2008 
 


