RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA
MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO«

Naročnik:
Zdravstveni dom Laško
Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO
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Int. št. :NMV-S-02/2017
Datum: 23. 10. 2017
I. POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Predmet javnega naročila: »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo«
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 )
Zdravstveni dom Laško; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo
z naslovom »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila
male vrednosti. Naročnik bo na podlagi merila iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh
pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil
pogodbo o nadgradnji vozila v reševalno vozilo.
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v
skladu z ZJN-3 in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.
Za pravočasno bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica
5b, 3270 LAŠKO do 15. 11. 2017 do 9.ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11. 2017 ob 12.00 uri v prostorih sejne sobe naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Greta Erazem.
E- mail naslov: greta.erazem@zd-lasko.si
Telefon: 03 734 36 45
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako »NE ODPIRANJ – PONUDBA ZA NADGRADNJO
VOZILA V REŠEVALNO VOZILO». Na kuverti mora biti jasno označen naslov ponudnika. V ta namen
ponudnik lahko uporabi obrazec OBR-10 - naslovnica, ki jo nalepi na ovojnico.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno označene.
Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena
prepozno. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z
navedbo, da je bila prepozna.

Direktorica
mag. Janja Knapič
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo« za potrebe Zdravstvenega doma
Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško. Reševalno vozilo je namenjeno za nujne in nenujne reševalne
prevoze pacientov.
Delitev na sklope: NE
2. Vrsta postopka
Naročilo se oddaja po postopku naročila male vrednosti, skladno z določili ZJN-3.
3. Komunikacija z naročnikom
Naročnik še nima vzpostavljenega informacijskega sistema, ki bi zagotavljal pogoje oddaje elektronskih
ponudb. Zato naročnik ne more sprejemati elektronskih ponudb.
4. Sodelovanje
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v
skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo
izločene.
5. Tuji ponudniki
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz točke 11.II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točke 11.II. poglavja te
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi,
v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
6. Podizvajalci
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru
izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti vse podizvajalce
(kontaktne podatke in zakonite zastopnike).
Ponudnik mora v ponudbi:
- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno
naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
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-

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 11.
II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega
naročila.
7. Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko
predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi naročila (na primer
pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu
mora biti veljaven celoten čas trajanja ponudbe in v primeru izbire, tudi časa trajanja pogodbe.
Iz akta o skupnem nastopanju mora nedvoumno biti razvidno najmanj naslednje:
• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
• obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
• navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku
javnega naročanja v zvezi z njihovo osnovno sposobnostjo, pravnim statusom, sposobnostjo za
opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika iz teh navodil (to
pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila za vsakega od ponudnikov iz skupne
ponudbe, kot so zahtevani pod točkami 11., 12. in 13.). Zahteve in pogoje za priznanje za tehnično in
kadrovsko sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo
zahteve in pogoje iz teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava
članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati
z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen
katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
8. Pojasnila razpisne dokumentacije
Naročnik bo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredoval in objavil na Portalu javnih naročil
najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravočasno. Za pravočasno bo šteta vsaka zahteva za dodatno pojasnilo, če bo posredovana najkasneje
10 dni pred rokom za oddajo ponudb. Pojasnila so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri
predmetnem javnem naročilu: http://www.enarocanje.si).
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9. Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni
spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil.
V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal
rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo
sestavni del te razpisne dokumentacije.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.
S 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.
10. Sestanek s potencialnimi ponudniki
Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.
11. Zaupnost podatkov in postopka
Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali
poslovno skrivnost.
Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40.
členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov.
Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 19/14, 50/14 in 19/15
- odl. US).
Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami
napiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala
ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z
rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti napisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot
poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik
ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov
zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga
določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacija ponujenega blaga, cena na enoto, vrednost
posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila,
ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost,
bo naročnik takšno ponudbo kot nepravilno izločil iz nadaljnjega postopka.
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III. PONUDBA
1. Jezik ponudbe, variantne ponudbe in stroški ponudbe
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Zahtevana originalna potrdila oziroma izjave naj bodo prevedene v slovenski jezik. Vsa dokazila za
izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži
v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni
predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na
lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.
Ponudnik variant ne dopušča.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
2. Predložitev ponudbe
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe sledi navodilom: ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti
izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:
1. Obrazec ponudba (OBR-1)
2. Izpolnjen predračun (OBR-2)
3. ESPD obrazec
4. Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev (OBR-3)
5. Izjava o servisiranju in dobavi (OBR-4)
6. Izjava o skladnosti (OBR-5)
7. Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe (OBR-6)
8. Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-7)
9. Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8)
10. Vzorec parafirane pogodbe (OBR-9)
11. Naslovnica (prilepiti na ovojnico) (OBR-10)
V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca
predložiti še naslednje dokumente:
- Ponudbo (OBR-1)
- ESPD obrazec
- Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva
- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.
V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v
skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:
- Ponudbo (OBR-1)
- ESPD obrazec
- Dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz točke 13 II. poglavja te dokumentacije
- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe.
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Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam naročnika.
Zahteve naročnika so opredeljene v tehnični specifikaciji naročnika OBR-10. Vse obrazce je treba
izpolniti, podpisati in žigosati.
Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi,
tehnični opisi …) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema
izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.
3. Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da
izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje.
Ponudnik podpiše, žigosa in parafira vsako stran vzorcev pogodbe. Prav tako izpolni, podpiše in žigosa
vse ostale obrazce.
Zaradi preglednosti naj bodo ponudbeni obrazci ločeni s pregradnimi kartoni ali barvnimi listi. Vsi
dokumenti, predloženi v ponudbi, naj bodo zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje
dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.
4. Listine v ponudbi
Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki jih ni potrebno notarsko overiti.
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.
5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe
Ponudnik lahko do roka za odpiranje ponudb ponudbo dopolni, spremeni ali umakne in sicer s pisnim
obvestilom, ki mora k naročniku prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudbe. V primeru umika
bo naročnik ponudbo izločil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil ponudniku.
Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto, označeno in
dostavljeno tako kot oddaja ponudbe, na ovojnici mora biti dodatno označeno »SPREMEMBA
PONUDBE« oziroma » DOPOLNITEV PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE, navesti predmet naročila,
številko objave javnega naročila, naročnikov naslov in na hrbtni strani ponudnikov naslov.
6. Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo
ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki
ponudbe.
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7. Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali
napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v
ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma
enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek,
spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom
roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil
manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni
dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez
DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske
napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik
ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez
DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne
matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika
napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
8. Navedba zavajajočih podatkov
V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne dokumentacije ugotovil,
da so dokazila v ponudbi neresnična in zavajajoča, bo takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka
javnega naročanja.
9. Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški
tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi,..).
10. Ugotavljanje sposobnosti in obvezni pogoji za sodelovanje
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v
postopku.
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.
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Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk te dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi
te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil
v zvezi z navedbami v ESPD.
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: (razlogi za
izključitev na podlagi prvega odstavka 75. člena ZJN-3).
11. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA:
A. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami:
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi,
ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12
– uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. 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 (190. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (191. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (192. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (193. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (194. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (195. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (196. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (197. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (198. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (199. 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),
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-

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),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: ESPD obrazec
B. Razlogi, povezani s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost:
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: ESPD obrazec
C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil:
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih
primerih:
1. Zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega prava.
Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki
navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo gospodarski subjekti pri izvajanju javnih
naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava,
določene v pravu EU in veljavnih predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega
okoljskega, socialnega in delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
2. Če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima gospodarski subjekt
dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega
postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so
poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
3. Zaradi hujše kršitve poklicnih pravil, če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil;
če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev
poklicnih pravil, s čimer je omajana njegova integriteta; (točka c, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
4. Zaradi dogovora z upniki; če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za
varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek
ugotavljanja kršitev; (točka č, 6 odstavek 75. člena ZJN-3);
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5. Zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, zaradi
nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila; če
nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. Člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi,
blažjimi ukrepi ; (točka d, 6 odstavek 75. člena ZJN-3);
6. Zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila;
če izkrivlja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka
javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi
ukrepi;
7. Zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila.
8. Zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije.
9. Naročnik bo izločil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri
dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoječega razloga za izključitev ali izpolnjevanja
pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo
v skladu z 79. členom ZJN-3. Prav tako bo naročnik izločil gospodarski subjekt, če je le ta poskusil
neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko
imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče
informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključiti, izboru ali oddaji javnega naročila;
(točka g in h, 6 odstavek 75. člena ZJN-3).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: ESPD obrazec
D. Nacionalni razlogi za izključitev :
1. Glede na nacionalno določbo vezano na evidenco z negativnimi referencami, mora naročnik izločiti
gospodarski subjekt, če je na dan oddaje ponudbe uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami (točka a, 4 odstavek 75. člena ZJN-3);
2. Glede na nacionalno določbo, mora naročnik izločiti gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh
letih pred potekom roka z oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge
države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: ESPD obrazec
12. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
Ponudnik mora za veljavnost ponudbe podati izjavo, da dejavnost, ki je predmet javnega naročila lahko
opravlja na podlagi vpisa v sodni ali drug ustrezen register. Glede na 3. in 4. odstavek 76. Člena ZJN-3
določi naročnik sledeče pogoje za sodelovanje: vpis v ustrezen poklicni register, vpis v poslovni
register, za storitve posebno dovoljenje, za storitve posebno članstvo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: ESPD obrazec

13. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
Ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni
neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, šteto od dneva odpiranja ponudb, enako nič. .
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Dokazilo: Predložitev ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži
potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, iz katere je razvidno
izpolnjevanje tega pogoja.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb.
Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3).
Ponudnik mora za dobavljeno blago nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči od datuma
podpisa primopredajnega zapisnika ob opravljeni uspešni primopredaji posla in pravilno izstavljenega
računa.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: ESPD obrazec
14. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST TER OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO NAROČILA
Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za nadgradnjo vozila in
opremo na območju Republike Slovenije in z izjavo zagotoviti da:
-

bo vozilo dobavil najkasneje v roku 120 dni od datuma sklenitve pogodbe in da bo dostava in
prevzem vozila na sedežu Zdravstvenega doma Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško;
bo ponudnik zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo;
bo ponudnik zagotovil garancijo za predelavo vozila in materiale 36 mesecev od dneva uspešne
primopredaje vozila;
bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki
Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vgrajeno opremo, ki mora biti zagotovljen v roku
5 delovnih dni od prijave okvare/napake. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele
za dobavljeno opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

Dokazilo: Izjava o servisiranju in dobavi (OBR-4).

Izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika za vozilo
Reševalno vozilo Tip C – modularna izvedba bolniškega prostora
USTREZNOST ZAHTEV ZA REŠEVALNO VOZILO
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C. Iz tega sledi,
da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:
1. Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015.
2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN
1789:2007+A2:2015 – 4.5.3.
3. Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.4.
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4. Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.1.
5. Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.2.
6. Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.6.
7. Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789:2007+A2:2015
– 4.5.7.
8. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST
EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.9.
9. Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 6.3.8. in EN ISO
9170-1:2008.
10. Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789.
11. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 12218.
12. Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.
13. Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4.
14. Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.
Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu medicinske pomoči.
Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora
biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m2. Okno mora
omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.
Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma
ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
Vozilo mora biti opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti iz
samolepilne folije proizvajalca 3M v oranžni fluoroscentni barvi RAL 3024 ter napisi v modri barvi.
Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila
in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.
Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno
s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila
morajo biti zaobljeni.
V ponudbeni dokumentaciji morajo biti predložena dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom
SIST EN 1789-2007+A2:2015:
•

Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s
standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015;

•

Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno
razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po
vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789-2007+A2:2015 ;

•

Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije skladno s
standardom EN 1789-2007+A2:2015;

•

Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju, iz katerega je nedvoumno
razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno
vozilo;

•

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

•

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

Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z
največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg;

•

katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna
(streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s 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.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po
standardu EN SIST 1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed držav Evropske unije. Kot priloga je
zahtevana akreditacija.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku treh (3) dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s
katerim dokazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.

NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO Z OPREMO
1.1. Izvedba modula oz nadgradnje:
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Nadgradnja reševalnega vozila mora biti modularna oz. tako imenovana »kontejnerska
nadgradnja v nadaljevanju »modul«
Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč debeline 25 mm ter aluminijastih nosilnih
stebrov in aluminijastega nosilnega ogrodja.
Zaradi enostavnega postopka popravila mora biti obloga panelov na zunanji in notranji strani iz
kompozitnih materialov debeline min. 2mm. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli in
streho morajo biti v končno barvo obdelani z nanosom barvnega gelcoat-a RAL 1016.
Streha modula mora biti narejena iz kompozitnih materialov s prostorom za integrirane modre
luči ter kanalom za namestitev ventilatorja na streho vozila ter ojačana z 6 varnostnimi loki za
povečano varnost v primeru prevračanja vozila.
B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki mora pokrivati spoj med kabino in modulom.
V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine min. 0,24m2.
Zaradi zaščite modularne nadgradnje v primeru poškodb spodnjega dela nadgradnje ter
enostavnih popravil mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga
iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala debeline 4mm ( paneli se morajo končati na
spodnji strani tal v bolniškem prostoru oz. s podkonstrukcijo katera mora biti pritrjena na šasijo
vozila). Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora
pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna
obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula.
Vsa vrata na modulu morajo imeti centralno zapiranje v povezavi z originalnim daljinskim
zaklepanjem osnovnega vozila
V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili.
Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih.

Dodatno mora biti v streho vgrajeno:
•

Integrirana Alu plošča za vgradnjo antene za UKV površine 0,8m2.

•

Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči

•

Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Ambulance«

•

Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči
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•

Difuzor za vgradnjo ventilatorja – maksimalna višina pod zgornjim nivojem strehe

•

Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj
veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri
vožnje.

•

Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na
zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju
drsnih vrat iz bolniškega prostora.

•

Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščena električna bočna stopnica s samodejnim
odpiranjem, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Ob
desnih drsnih vratih mora biti nameščeno stikalo za ročno zapiranje električne stopnice za
servisne posege. Stikalo ne sme biti nameščeno na zunanji strani zabojnika. Nosilnost stopnice
mora biti min 225kg. Stopnica mora biti kvalitetna in min. v kvaliteti STEM ali boljše.

•

Pohodna stopnica z zadnje strani vozila.

•

Dvojna krilna vrata na zadnji strani s fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom
za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Odpiranje zadnjih
krilnih vrat do 1800; v primeru odprtja vrat do prve stopnje, ko so vrata poravnana z vozilom,
mora biti omogočen zadrževalni sistem. Nobena imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo
biti nameščena na zadnja krilna vrata.

Dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj za hrambo opreme za delo na terenu: Vrata zunanjih boksov
morajo biti z odpiranjem 1700 in z varnostnim sistemom za pridržanje.
•

Boks na levi strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti
nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci morajo biti predmet ponudbe in kot
taki vključeni v ponudbo:
o

o
o
o
o
o
•

Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za
pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno
odpiranje vrat boksa.
Nosilec za 2 kos jeklenka za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz
bolniškega prostora.
Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke (2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski
preklop jeklenk, aktivne jeklenke etc ).
Kardiološki stol kot v STK.
Zgornja polica za odlaganje.
Možnost odlaganja prenosnega kisika 2 lit v torbi.

Boks na desni strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti
nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci za pritrditev navedene opreme morajo
biti predmet ponudbe in kot taki so vključeni v ponudbo:
o

o
o
o
o
o

Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za
pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno
odpiranje vrat boksa.
Prostor za imobilizacijsko blazino.
Nosilec za pobiralna nosila z oporo za glavo in pasovi.
Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice (K.E.D.).
Prostor za opremo za imobilizacijo otrok.
Prostor za komplet vakuumskih opornic.
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Opozorilna signalizacija
Naročnik zavrača postavitev in pritrditev svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov, ki bi
bili pritrjeni na streho vozila.
•

Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od
osnovne linije strehe, signalizacije nameščena na spojlerje ali na streho ni. Vidnost mora biti
zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo
biti izdelani v LED tehnologiji.
o

Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran)
centralni svetlobni modul z 12 LED svetlobnimi telesi
dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z
po 4 svetlobnimi telesi – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri
na sprednji strani strehe
Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED
elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila
Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji.

o

Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):
centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi
Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo
– LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran
vozila
Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji

•

2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti
enaki ali boljši kot Standby.

•

2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v
višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.

•

2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini
cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby 4.

•

Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis AMBULANCE. Luč
ne sme odstopati od osnovne linije strehe.

•

Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega napisa »Ambulance«
modul z po 4 elementi POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo – v
kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. Namestitev levo in desno od luči »Ambulance«

•

Na zadnjem delu reševalnega vozila naj bodo nameščene 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke
– oranžne, 4x pozicijske luči, 1x vzvratna luč, 1x luč za meglo. Na streho zadaj sta naj
nameščeni 2 delovni luči v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi.

•

Na boku vozila mora biti levo in desno nameščena po ena delovna luč v LED tehnologiji s po
6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko CAN BUS sistema. Modul
za upravljanje mora nahajati v vozniški kabini, desnih drsnih vratih ter pri zadnjih vratih na
desni strani v bolniškem prostoru. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na
vsakem modulu posebej ter dodatno na grafičnem zaslonu v vozniški kabini. Vklop zadnjih
delovnih luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji.

•

Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75
dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80 cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v
vozilu.

16

•

Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot federal 200W z možnostjo govora.

•

Zračne sirene integrirane v prednji odbijač, kompresorske z dvema trobljama. V kvaliteti enaki
ali boljši kot Martin Horn GM2097. Po dogovoru (če je možno) se vgradijo naročnikove.

•

Oranžna luč integrirana v zadnja vrata za opozarjanje ob odprtih zadnjih krilnih vratih.

•

Signalni usmerjevalni blok oranžne barve v LED tehnologiji, upravljanje iz vozniške kabine in
avtomatskim vklopom, ko so odprta zadnja vrata z možnostjo ročnega izklopa bloka.

•

Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniške kabine, kjer hrup ne sme presegati
dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015.

Bolniški prostor – osnovna oprema
Splošno:

•

Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora
mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti
nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitev
temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v vozniškem in
bolniškem prostoru.

•

Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega
materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom
SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih
kombinacij s strani naročnika.

•

Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti
nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali
kabelskega seta po celotnem reševalnem vozilu.

•

Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30 cm.
Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z izvlečnim ampularijem in prostorom za
namestitev električnega sistema Canbus.

•

Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena
omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem
kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala.
Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS
materiala.

•

Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti omara s prostorom za dva reanimacijska
nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim
robom iz vakumiranega ABS.

•

Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi poličkami in
označenim prostorom za rokavice, ter dodatni odlagani prostor za tiskalnik.

•

Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti
zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni
profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

•

Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v
popolnoma izvlečenem položaju.

•

Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega
z talno oblogo in zaokroženimi robovi.
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•

Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega
prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in
razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali
morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz
enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi nedrseč nanos, ter obloga mora biti
UV obstojna.

•

Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, 85% prepustnost
svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken.

•

Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3
pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Pod izvlečno
mizo mora biti odlagalni prostor za rjuhe. Boks mora biti certificiran skladno s standardom
EN1789.

•

V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti nameščeni dve 10 l tlačni posodi
za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranjim
razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora
preko računalniško vodenega sistema.

•

Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti
obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov.

•

Koš za kužne odpadke, ter kontejner za ostre predmete morata biti funkcionalno integrirani v
bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora,
rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila.

•

Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo
reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih
pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30
0
C in 40 0C.

•

Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in
možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih
temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 0C z dopustno toleranco +-1 0C, volumen
predala mora biti 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni.

•

Cev za katetre na predelni steni.

•

V vozniški kabini predelne stene nosilec za 2x čeladi.

•

Na desnem boku v bolniškem prostoru nosilec za 1x čelado.

•

Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v črni
barvi.

Strop
•

Stropna konzola s prostorom za:
o

Zložljiv nosilec za 6 infuzijskih steklenic montiran v strop.

o

Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. Med seboj
sta naj na sprednji strani povezana polkrožno.

o

Izhod za aplikator kisika 1 in 2 ločeno

o

Mrežica za spravilo maske za inhalacijo

o

4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS

o

Sklopka
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Leva stran (v smeri vožnje):

•

Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na
levem boku bolniškega prostora:
o

EKG monitor/defibrilator, 12V vtičnica

o

prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod
kisika)

o

Prostor za aparat za mehansko oživljanje v kvaliteti enaki ali boljši kot Lucas 3

o

prenosni aspirator Weinmann accuvac rescue (dobavi naročnik), 12V vtičnica

o

namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (dva 2 kosa) in dozatorjev za na
šino. Vtičnica 220V v času priklopa vozila na 220V.

Desna stran (v smeri vožnje):

•

Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

•

Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje.
Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo.
Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za
3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora
omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. Oblazinjenje črno.

Osvetlitev bolniškega prostora

•

Notranje luči v LED tehnologiji naj bodo montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani.
Avtomatski vklop luči ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in
izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z
možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega
prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

•

4 kos stropnih spot luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so
naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.

•

Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom SIST EN
1789:2007 +A2:2015

Elektro oprema in stikala
•

Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z
membranskimi stikali, enostaven 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 centralni izklop dodatno vgrajenih
električnih porabnikov reševalnega vozila.

•

V bolniškem prostoru mora sistem 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 ter strešnega ventilatorja, grelca
infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega
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akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati
delovanje v temp. območju od -30 do +70 stopinj C.
•

Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti
vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile 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.

•

Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:
o

Svetlobna opozorilna signalizacija:
Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči )
Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene )
Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila )
Bele luči ( 10 sekundna omejitev delovanja belih luči – ni možna uporaba med
uporabe načina »Megla« )

o

Zvočna opozorilna signalizacija :
Vklop / izklop sirene
Izbira tona
Horn

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 (namestitev na predelni steni):
o

Zaslon mora vsebovati naslednje podatke:
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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 medikamente
Ura
SOS
Status zvočnikov radia
Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki:
Nočna bela osvetlitev
Nočne luči
Halogenke
Strešni ventilator - smer vrtenje levo
Strešni ventilator - smer vrtenja desno
Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura )
Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura )
Nastavitev ventilatorja
Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura)
Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna
temperatura)
Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura )
Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko
Tipka za centralni izklop
•

Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih
Nočna bela osvetlitev
Zatemnjena nočna osvetlitev
Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
Tipka za centralni izklop

•

Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih
Vklop/ Izklop nočne bele osvetlitve
Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem)
Tipka za centralni izklop

•

Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.

•

UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru
(radijsko postajo dobavi naročnik).
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•

Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk,

•

Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko
pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.

•

Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem
delu vozila.

•

Zunanja vtičnica 220 V v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA z blokado ob zagonu motorja vozila
v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še min. 10 metrov 2,5mm2
zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na
drugem koncu.

•

3 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim
svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s
kaloriferjem.

•

6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim
svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.

•

12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z navigacijsko napravo.

•

Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem.

•

Ura v bolniškem delu v povezavi z GPS.

Gretje in klimatizacija vozila

•

Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko
CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila,

•

Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z
možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora.

•

Električni grelec bolniškega prostora 220V kalorifer min. 2.000W, kadar je vozilo priključeno na
220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred-nastavljeno
vklopno območje je med 15-25oC.

•

Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora
biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega
dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško
vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava
bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

Zunanje označbe reševalnega vozila
•

Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:
fluorescentno rdeče (RAL 3024) oznake reševalnega vozila iz fluoroscentne
folije (v dogovoru z naročnikom),
znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih krilnih
vratih, s sprednje strani in na strehi vozila,
napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih
vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zdravstveni dom LAŠKO,
zrcalni napis URGENCA 112 na pokrovu motorja.
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Medicinska oprema:
•

Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Umeščeni morata biti levem boku zadaj z dostopom za
zamenjavo od zunaj.

•

Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih
kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave.

•

2 x sklopka za kisik po DIN standardu z RFID čipom in CE0123. Sklopki morata biti nameščeni
na centralnem stenskem mestu na levi strani. Dodatna sklopka v stropu.

•

2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki.

•

Avtomatski mehanski preklopnik med obema jeklenkama. Preklopnik mora zaznavati tlak v
jeklenki in ob padcu pritiska v jeklenki avtomatsko preklopi na jeklenko z višjo vsebnostjo
kisika. Preklop ne sme rabiti nobenega električnega napajanja za delovanje.

•

Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in
nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). Oba izhoda kisika morata biti v stropu .

•

Atestiran nosilec za zahtevan defibrilator.

•

Stenski nosilec za aspirator Weinmann Accuvac (aparat last naročnika).

•

Priprava za Weinmann Medumat Standard (aparat last naročnika).

Preostala oprema, ki naj bo dobavljena in ustrezno vgrajena oz. nameščena v dobavljeno reševalno
vozila je razvidna v nadaljevanju.
DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP C- MORA IMETI POLEG OSNOVNE
KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO
MEDICINSKA OPREMA:
•

•

Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1, ki morajo ustrezati tehničnim
specifikacijam in so univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino + pasovi za pacienta +
zložljivo infuzijsko stojalo, pritrditve za blazino na glavna nosila.
Ustrezati mora CE in EN 1865, 1789.
Podvozje glavnih nosil v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1, ki morajo ustrezati
tehničnim specifikacijam in s sistemom za varovanje v primeru prometne nesreče.
Ustrezati mora CE in EN 1865,1789.

EKG monitor/defibrilator z možnostjo zapisovanja srčnega ritma in podatkov o pacientu, ki
obsega:
12-kanalni EKG (s pripadajočim kablom) z možnostjo interpretacije EKG zapisa glede na
starost bolnika, možnost svetovalne reperfuzije (trombolitična terapija); neinvazivni spodbujevalec
srca z jakostjo do 200 mA z možnostjo kombinirane uporabe samolepljivih elektrod za defibrilacijo
ali neinvazivno spodbujevanje srca s pripadajočim kablom; modul za neinvazivno merjenje krvnega
pritiska s pripadajočim kablom in manšetama dveh velikosti; modul za merjenje CO2 v izdihanem
zraku (kapnometrija) s pripadajočim kablom in senzorji z občutljivostjo za tlake pod 3 mmHg
(sidestream kapnometrija); modul za merjenje nasičenosti hemoglobina v krvi s plini (Sp02) s
pripadajočim kablom in senzorji; modul za merjenje CO s pripadajočim kablom in senzorji. Dodatni
senzor za merjenje SpO2. Možnost montaže na steno BP (nosilec); bifazični defibrilator z eskalacijo
150-360 J; možnost uporabe polavtomatskega ali avtomatskega bifazičnega defibrilatorja;
pediatrični modul s pripadajočimi elektrodami; modul za prenos podatkov z možnostjo prenosa
posamezne anomalije EKG krivulje; modul za evidentiranje dogodkov, arhiviranje dogodkov in
izpis kronologije dogodkov s pripadajočim tiskalnikom; stalnost EKG krivulje med defibrilacijo
na ekranu; ekran z možnostjo hkratnega spremljanja vsaj treh EKG krivulj, (SpO2 in ETCO2),
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•
•

vitalnih znakov vseh možnosti, napolnjenosti baterij; avtomatski nadzor ST spojnice z alarmom ob
spremembi (grozeči infarkt); stalni nadzor nad srčnim ritmom z alarmom ob življenjsko nevarnih
motnjah ritma; ekran ≫odporen≪ na sončno svetlobo (možnost nastavitve kontrasta…); dve
neodvisni bateriji, menjavanje baterij med delovanjem aparata brez ugašanja samega aparata;
možnost posodabljanja programske opreme; 100 mm termični tiskalnik; avtomatska nastavitev
zimskega / poletnega časa; zaščitna torbica, enostavno čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje;
kompatibilnost z obstoječo opremo (potrošni material); skladno z EN 60601-2-4; kakovost kot npr.
MEDTRONIC LIFEPAK 15 ali enakovredno.
Polnilec 12V za ponujeni defibrilator.
Aparat za mehansko oživljanje
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namenjen za sprejemne oddelke bolnišnic, katetrske laboratorije in ekipe NMP na terenu.
Mehanska naprava za srčno masažo z baterijskim in električnim pogonom.
Frekvenca kompresije 100 krat v minuti – po smernicah Evropskega združenja za urgentno
medicino – ERC, 2 opciji – kontinuirana masaža pri oskrbljeni dihalni poti ali razmerje 30:2
pri neoskrbljeni dihalni poti. (alarm, 5 masaž pred vpihom, da se uporabnik lahko pripravi
na vpih).
Globina kompresije 4-6 cm odvisno od pacienta – glede na smernice ERC.
Razmerje faze kompresija/aktivna dekompresija 50:50 – glede na smernice ERC.
Vakumska kapa, ki zagotavlja vrnitev prsnega koša nazaj na začetni položaj v fazi
dekompresije.
Kompresijska sila max 600N, ki se avtomatsko prilagaja odporu prsnega koša, tako da je
globina stiska med 4 in 6 cm z alarmom ob nenadni spremembi globine masaže (premik
pacienta).
Naprava, ki je primerna za pogoje neprekinjenega postopka dela v kateterskem laboratoriju.
Možnost defibrilacije med delovanjem naprave.
Teža max. 8kg.
Avtonomnost baterije 45 minut, polnjenje manj kot 4 ure na sobni temperaturi.
Menjava baterije brez ponovnega nastavljanja aparata.
Življenjska doba baterije min. 3 leta.
Zahtevan IP43 standard.
Možnost kevlarske plošče, ki je prepustna za rentgenske žarke (brez senc).
Možnost defibrilacije med delovanjem aparata.

•

Kardiološki stol za prenos pacienta s kolesi z gosenicami, v kvaliteti enaki ali boljši kot Styker
6252. Pozor, stol mora biti brez povezovalne cevi.

•

Pobiralna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65EXL, opora za glavo v kvaliteti enaki ali
boljši kot Ferno 365-E, pasovi s kovinsko zaponko za fiksiranje pacienta na pobiralna nosila 5 kos.

•

Reševalni reanimacijski nahrbtnik prazen v kvaliteti enaki ali boljši kot Rocksnake. Vsebuje
anatomsko oblikovane naramnice, 2 stabilna ročaja, odsevne trakove za boljšo vidnost, robovi so
izdelani iz ojačanega materiala, možnost personificiranega napisa.

•

Ostala oprema in zahteve, ki so vezane na osnovno vozilo, vozniško kabino in bolniški prostor:
• Zračno vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg.
• Avtoradio z možnostjo navigacije za 2 DIN odprtino
• Prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji.
• Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stropu.
•

Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom:
o namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV, funkcija zrcaljenja slike.

•

Kamera za vzvratno vožnjo:
o namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za reševalnim vozilom in s tem
izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje.
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•
•

Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 220 V z blokado
zagona.
Senzorski sistem za pomoč pri parkiranju (senzorji spredaj in zadaj).

VOZILO
Mere bolniškega prostora:
Dolžina:
Širina:
Višina:

min. 2930 mm
min. 1960 mm
min. 1.870 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN
1789:2007+A2:2015 TIP C
1.870 mm merjeno v področju IIIa po standardu SIST EN
1789:2007+A2:2015 TIP C

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg.
Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015 ter računsko
dokazana v certifikatih po standardu EN 1789-2007 po osnih obremenitvah.
V skupno maso vozila se šteje:
• Masa predelanega vozila pripravljenega za vožnjo.
• 5 oseb po 75 kg/osebo - skupaj 375 kg.
• 260 kg za medicinsko opremo ( po standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C ).
Dokazila: Izjava o skladnosti (OBR-5).
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15. FINANČNA ZAVAROVANJA
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora priložiti k ponudbi bianco menico za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti
brez DDV in menično izjavo. Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je do 31.12.2017.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
− po odpiranju ponudb umakne ali spremeni svojo ponudbo,
− zavrne sklenitev pogodbe,
− po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Ponudnik bo moral v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložiti
bianco menico z menično izjavo s pooblastilom v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z rokom
veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku garancijskega roka, najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe.
Naročnik jo bo lahko vnovčil, če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v
dogovorjenem roku, obsegu in količini.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik bo moral v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložiti
(bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,
z rokom veljavnosti 60 dni preteku pogodbenega roka za dobavo, najkasneje v roku 10 dni od podpisa
pogodbe.
Naročnik jo bo lahko vnovčil, če izbrani ponudnik ne bo izpolni svojih pogodbenih obveznosti v
dogovorjenem roku, obsegu in količini.
16. Ponudbena vrednost
Cene morajo biti podane v evrih (EUR).
Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, carinske, zagona, testiranja,
validacija, šolanja, uvajanja, dovoljenj ustreznih inštitucij ter morebitne druge stroške), popuste in
rabate. Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost. Navesti je treba tudi
končno vrednost ponudbe. Končna vrednost ponudbe (vrednost za plačilo) mora vsebovati vse stroške
in davek na dodano vrednost.
Cene in končna ponudbena vrednost predračuna so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
Kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni.
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun
cene: vsa oprema, dostava na lokacijo naročnika, priključitev, validacija in funkcionalni preizkus, stroški
dela, režijski stroški, morebitne nadure, plačilo podizvajalcem ter ostale stroške povezane z izvedbo
javnega naročila (kot so npr. potrdila, meritve, nadzor, poročila in vsa ostala dokumentacija, ki je
potrebna in jo zahteva naročnik) in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa popisa dela in materiala
in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.
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17. Merilo
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri ponudnika: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh
pogojev iz razpisne dokumentacije.
18. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati 15. 4. 2018.
19. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

IV. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11. 2017 ob 12.00 uri v prostorih sejne sobe naročnika.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov
pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenci
ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi
prisotni ne morejo dajati pripomb.
V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika
na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem
ponudnikom.

V. POGODBA
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz razpisne
dokumentacije.
Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v 10 dneh po pozivu in predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu), sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi
skleniti in bo naročnik zato uveljavljal izvršitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

VI. KONČNA DOLOČILA
Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se
presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

VII. IZLOČITEV PONUDB/USTAVITEV POSTOPKA/ZAVRNITEV VSEH
PONUDB/ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila oddal naročilo v skladu z določili ZJN-3.
V skladu z določili ZJN-3 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti
postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na
Portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih
operativnih ali drugih obveznosti do ponudnika. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil
pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.
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Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če
bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji
odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

VIII. PRAVNO VARSTVO
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. 43/11 in spremembe; v
nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka
oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil,
ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo
določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa
s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti
potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki
Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 –
izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v
predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni
št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila
krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Zahtevek za revizijo se vloži pisno
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo
zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Zahtevek za revizijo,
ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži
najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Če naročnik ugotovi, da zahtevek
za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da
vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. Člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni
bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Direktorica
mag. Janja Knapič
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OBR-1

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU
PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa)
Na podlagi Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št.: NMV-S-02/2017, z dne
20. 10. 2017 za javno naročilo št.:……………….., predmet: »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo«,
dajemo /ponudnik obvezno označi eno izmed možnosti/:
samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik
skupno ponudbo
ponudbo s podizvajalci

Naziv oz. firma ponudnika:
Naslov/sedež ponudnika:
Identifikacijska številka za DDV:
Matična številka:
Številka transakcijski račun IBAN:
Zakoniti zastopnik:
Telefonska številka:
Številka telefaxa:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Pristojni davčni urad:
Datum: _________________
žig in podpis ponudnika:

____________________________________________________________________________
V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti za vsakega partnerja skupne
ponudbe, oz. glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.
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2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI
To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.
Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Nazivi podizvajalcev

Ponudnik izpolni tabelo za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo
posamezni podizvajalec izvedel.
3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI
To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati
pa vsak od so-ponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Nazivi so-ponudnikov

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.
Izjavljamo, da:
− se v celoQ strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
− smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila;
− smo v celoQ seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
− ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani za izvedbo javnega naročila;
− smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;
Datum: ______________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-2
PONUDNIK
……………………………….
……………………………….
……………………………….

PREDRAČUN
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila »Nadgradnja
vozila v reševalno vozilo« za potrebe Zdravstvenega doma Laško podajamo sledeči predračun:

Skupna končna vrednost brez DDV:
DDV _______ %:

…………………….EUR
…………………….EUR

SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV:

…………………….EUR

PROIZVAJALEC: ________________________________________________________
TIP OPREME: __________________________________________________________
Opomba:
• Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
• Ponudnik naj oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz
predračuna. Prav tako naj ponudnik v svoji ponudbi izkaže cene in vrednosti brez davka na dodano
vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV.
• Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material,
katalogi, tehnični opisi …) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema
izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-3

Ponudnik: ______________
______________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV

Naročniku Zdravstveni dom Laško pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- v preteklih šestih (6) mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni
neporavnanih obveznosti v preteklih šestih (6) šteto od dneva odpiranja - mesecih enako nič,
- imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,

Priloge:
- predložitev ustreznega BON obrazca ali potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik
odprt TRR (predloži ponudnik in vsak so-ponudnik pri skupni ponudbi).

Datum:______________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-4
Ponudnik: ______________
______________

IZJAVA O SERVISIRANJU IN DOBAVI

Naročniku Zdravstveni dom Laško, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da
zagotavljamo:
-pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za predelavo na
območju Republike Slovenije;
-v garancijskem in pogarancijskem obdobju servis na naslednjih naslovih:
- ZA NADGRADNJO VOZILA:
___________________________________________________________________
(na območju __________________________)

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)
-ZA VGRADNO OPREMO:
______________________________________________________________________________
(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)
Prav tako bomo:
v garancijskem in pogarancijskem obdobju naročniku zagotavljali tudi nadomestne dele za
dobavljeno opremo.
Servis za in vgrajeno opremo bomo zagotovili v roku 5 delovnih dni od javljanja oziroma prijave
okvare/napake.
-

bo vozilo dobavil najkasneje v roku 120 dni od datuma sklenitve pogodbe in da bo dostava in
prevzem vozila na sedežu Zdravstvenega doma Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO;
bo ponudnik zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo;
bo ponudnik zagotovil garancijo za predelavo vozila in materiale 36 mesecev od dneva uspešne
primopredaje vozila;
bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki
Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vgrajeno opremo mora biti zagotovljen v roku
5 delovnih dni od prijave okvare/napake. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne
dele za dobavljeno vozilo in opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

Datum:___________________
Žig in podpis ponudnika:

33

OBR-5
PONUDNIK:
……………………………..
……………………………..
…………………………….

IZJAVA O SKLADNOSTI
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C. Iz tega sledi,
da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:
15. Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015.
16. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN
1789:2007+A2:2015 – 4.5.3.
17. Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.4.
18. Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.1.
19. Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.2.
20. Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.6.
21. Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789:2007+A2:2015
– 4.5.7.
22. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST
EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.9.
23. Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 6.3.8. in EN ISO
9170-1:2008.
24. Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015.
25. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 12218.
26. Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.
27. Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4.
28. Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.
Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu medicinske pomoči.
Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora
biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m2. Okno mora
omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.
Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma
ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
Vozilo mora biti opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti iz
samolepilne folije v kvaliteti enaki ali boljši 3M v oranžni fluoroscentni barvi RAL 3024 ter napisi v
modri barvi. Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter
na strehi vozila in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po
predlogi naročnika.
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Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno
s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila
morajo biti zaobljeni.
V ponudbeni dokumentaciji morajo biti predložena dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom
SIST EN 1789:2007+A2:2015:
•

Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s
standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015;

•

Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno
razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po
vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015 ;

•

Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije skladno s
standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015;

•

Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju, iz katerega je nedvoumno
razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno
vozilo;

•

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

•

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

•

Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z
največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg;

•

katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna
(streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s 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.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po
standardu EN SIST 1789:2007+A2:2015, registrirane v eni izmed držav Evropske unije. Kot priloga je
zahtevana akreditacija.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku treh (3) dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s
katerim dokazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.
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OSNOVNO VOZILO
Naročnik bo dal na razpolago predelovalcu osnovno vozilo Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI
4Motion, DMR(daljša medosna razdalja) z opremo.

Datum:________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-6

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje izjave in naloga)

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenjem bianco menice

Naročniku, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, kot garancijo za resnost ponudbe
za razpis dobave reševalnega vozila po postopku javnega naročila male vrednosti izročamo eno (1)
bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

ime in priimek)
(podpis)
S to izjavo pooblaščamo …………………………….ki ga zastopa …………………….da izpolni bianco menico
za resnost ponudbe št.…….. z dne……… v vrednosti ……………………
Menico se izpolni s klavzulo »brez protesta«.
Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da uporabi izpolnjeno menico 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 finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom in zavarovanje (menico in
menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku)
Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da menico domicilira pri
……………………………………………………(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka
_____________________________________.

____________________
(podpis pooblaščene osebe)

Žig:
Priloga:
1x bianco menica
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OBR-7

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje izjave in naloga)

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice za odpravo napak v garancijskem roku

Naročniku, Zdravstveni dom Laško, za odpravo napak v garancijskem roku za razpis dobave
reševalnega vozila po postopku javnega naročila male vrednosti izročamo eno (1) bianco menico, na
kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

ime in priimek)
(podpis)
S to izjavo pooblaščamo …………………………….ki ga zastopa …………………….da izpolni bianco menico
za odpravo napak v garancijskem roku št.…….. z dne……… v vrednosti ……………………
Menico se izpolni s klavzulo »brez protesta«.
Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da uporabi izpolnjeno menico v naslednjih primerih:
- da svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih,
opredeljenih v pogodbi.
Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da menico domicilira pri
……………………………………………………(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka
_____________________________________.

____________________
(podpis pooblaščene osebe)

Žig:
Priloga:
1x bianco menica
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OBR-8

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za: Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško
Datum: ___________ (vpiše se datum izdaje)
VRSTA GARANCIJE/ZAVAROVANJA: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
ŠTEVILKA: ________________ (vpiše se številka garancije/zavarovanja)
GARANT: ________________________________________
(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK GARANCIJE: _____________________________________________________
(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško
OSNOVNI POSEL: pogodba ______________________________ št. ______ z dne ________(vpiše se
pogodbo o izvedbi javnega naročila), za dobavo ………………………………
ZNESEK
IN
VALUTA
GARANCIJE:
10%
pogodbene
vrednosti
z
DDV,
znaša__________________________(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

kar

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: nobena.
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________ (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: ____________(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih
listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če
kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: Finančno zavarovanje mora veljati do predvidenega obojestranskega podpisa
primopredajnega zapisnika, podaljšanega za 30 (trideset dni, to je do _______________ (vpiše se
datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ___________________________________(vpiše se ime
naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z
izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani
listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu
naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
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Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.Za
to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
št. 758.

garant
(žig in podpis)
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OBR-9

VZOREC POGODBE
sklenjena med:
Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, ki ga zastopa direktorica mag. Janja Knapič, (v
nadaljnjem besedilu: naročnik)
matična številka: 5683114
davčna številka: 92281753
TRR: SI56 0125 7603 0921 362
in
…………………………………………………………………………………………………..,
ki
ga
………………………………………………………… (v nadaljevanju: prodajalec),
matična številka: ………………………………………………….
davčna številka: ………………………………………………….
TRR: ………………………………………………………… pri banki ………………………………………………….

zastopa

PREDMET POGODBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne _________ objavil javno naročilo s številko
__________ in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika
izbral ______________.
Predmet te pogodbe je nadgradnja vozila v reševalno vozilo, vključno z vso opremo, za potrebe
Zdravstvenega doma Laško, na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne
____________, pod številko objave _____________. Tehnična dokumentacija in specifikacija je hkrati
priloga te pogodbe.

PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE, GARANCIJE IN SERVIS
2. člen
Rok dobave reševalnega vozila je ___________dni. Prevzem vozila opravijo odgovorne osebe iz 11.
člena te pogodbe.
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, ki so podani v razpisni dokumentaciji.
Tehnični prevzem vozila se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z
zahtevama naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti.
Dobavitelj je dolžan vse nepravilnosti odpraviti v roku 8 dni od dneva prejema reklamacije.
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3. člen
Ob dobavi vozila bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa
potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in opreme ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila
morajo biti v slovenskem jeziku.
Dobavitelj zagotavlja garancijski rok za opremo____________________________.
Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku največ 5 dni od prejema
reklamacijskega zahtevka naročnika.
Garancijski rok za vgrajene aparature je_____________ .
Redni servis za vozilo mora biti zagotovljen v Sloveniji. Prevzem na redni servis mora biti v roku 24 ur
od prejetja obvestila. Pooblaščen serviser mora zagotoviti brezhibnost vozila. V kolikor je trajanje
rednega servisa daljše od enega dneva, mora dobavitelj zagotoviti nadomestno vozilo.
Dobavitelj je dolžan kriti vse stroške (razen stroškov popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica
nepravilne rabe opreme) in organizirati vse redne in izredne servise.
POGODBENA VREDNOST
4. člen
Skupna pogodbena vrednost za izvedbo nakupa navedenega v 1. členu te pogodbe znaša:
Vrednost EUR: __________________
DDV EUR: _________________
SKUPAJ Z DDV EUR: _________________
V pogodbeni vrednosti je zajeta vrednost blaga po priloženi ponudbi in tehnični specifikaciji.
Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do zaključka
dobave.
V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški, povezani z dobavo po razpisni dokumentaciji in tehnični
specifikaciji.

NAČIN PLAČILA
5. člen
Naročnik bo plačal dobavo vozila na podlagi prejetega E-računa. Pogoj za izstavitev E- računa je
prevzem vozila oziroma primopredajni zapisnik.
Plačilo bo naročnik izvršil 30. dan po prejemu E-računa, na transakcijski račun izvajalca
________________________________ , odprt pri _______________________________ .
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6. člen
POGODBENA KAZEN
Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude pri
dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti.
Dosežena maksimalna pogodbena kazen je lahko razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
Dobavitelj se obvezuje:
dobavo blaga izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi,
standardi in zakoni,
tolmačiti naročniku ali upravnemu organu vse nejasnosti iz obsega pogodbene dobave blaga,
sodelovati z naročnikom in upoštevati tehnične pogoje,
izvršiti pogodbeno dobavo blaga gospodarno in pravočasno v korist naročnika,
storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dovoljeni roki
izpolnjeni,
na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe na
prevzetem blagu, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj dobavil pomanjkljivo blago ali je
to zahteva upravni organ,
sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev prevzetih obveznosti,
varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih
podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika.
Naročnik se obvezuje:
v dogovorjenih rokih dati na razpolago dobavitelju vso za izvajanje storitev po tej pogodbi
potrebno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za dobavo blaga in s katero naročnik
razpolaga,
sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od dobavitelja ali njegovih
sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to dobavitelj zahteva.
8. člen
Splošno:
za spremembe dogovorjenega obsega dobave blaga ali spremembe dogovorjenih rešitev ali
postopkov, ki jih predlaga dobavitelj, mora dati soglasje naročnik,
če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih storitev spremeniti iz kakršnih koli
razlogov, morata dobavitelj in naročnik pisno ugotoviti in skupno določiti rok za dovršitev
nadomestnih storitev. Pisno morata tudi ugotoviti, ali se sprememba storitev plača posebej ali
pa iz vsote te pogodbe, za kar so odločujoči razlogi, zaradi katerih je prišlo do sprememb.
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ROKI ZA IZVEDBO
9. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo dostavil vozilo v roku ………. dni od dneva podpisa pogodbe, in to na
lokacijo naročnika. Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan dostave z odgovorno osebo naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE
10. člen
Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v 10 dneh po podpisu te pogodbe brezpogojno in nepreklicno
- garancijo, v višini 10 % pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na
prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni
kvaliteti, količini in pogodbenem roku.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora
veljati še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del na katere se nanaša, tj. do
__________________.
Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v 10 dneh po podpisu te pogodbe brezpogojno in nepreklicno
- garancijo, v višini 5 % pogodbene vrednosti za odpravo napak v garancijskem roku, z rokom
veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku garancijskega roka.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI
11. člen
Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki:
Pooblaščen predstavnik naročnika je mag. Janja Knapič
Odgovorne osebe za prevzem vozila:
Pooblaščeni predstavnik naročnika je: Tomaž Kavzer
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________________.
ODSTOP OD POGODBE
12. člen
Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je
naročnik dolžan dobavitelju plačati do tedaj opravljeno delo.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja v primeru:
če dobavitelj ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke ali prisilnih predpisov,
če dobavitelj ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
če dobavitelj drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je dobavitelj dolžan povrniti naročniku vse stroške
povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
13. člen
Pogodbene stranke s sklenitvijo predmetne pogodbe potrjujejo, da poznajo vsebino in se zavedajo
pomena ter posledic protikorupcijske klavzule iz drugega odstavka tega člena.
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba
nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz drugega odstavka tega
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
SOCIALNA KLAVZULA
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe ali njegovega podizvajalca.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
15. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče,
bo o sporih odločalo pristojno sodišče na sedežu naročnika.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve
finančnega zavarovanja, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te
pogodbe.
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
dva (2) izvoda.

V …………………., dne …………………

v Laškem , dne ………….……………

Dobavitelj
…………………………………………….

Naročnik
Zdravstveni dom Laško
Direktorica:
Mag. Janja Knapič
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OBR- 10

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na ovojnico oz. ovitek!
Pošiljatelj:
Naziv:
Naslov:

Javno naročilo:
NADGRADNJA VOZILA V
REŠEVALNO VOZILO

Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik):
Datum:
Ura:
Zap. št.:
Podpis:
žig
Prejemnik:
Zdravstveni dom Laško
Kidričeva ulica 5b
3270 LAŠKO

številka:NMV-S-02/2017
NE ODPIRAJ - PONUDBA!

46

