Datum:
Zadeva:
Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA
Ponudniki na osenčena mesta vpišejo podatke ponujenega vozila.
Ob dobavi vozila mora dobavitelj naročniku predložiti dokumente o homologaciji vozila v
Republiki Sloveniji. V primeru, da dobavitelj ne predloži ustrezne dokumentacije ob dobavi
vozila, tehnični prevzem s strani naročnika ni mogoč. Naročnik je v tem primeru upravičen do
povračila stroškov najema nadomestnega vozila v času ponovitve razpisa za vozilo oziroma
lahko unovči bančne garancije ponudnika.
Ponudnik mora upoštevati tudi vse ostale zahteve v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil
(Uradni list RS, št.44/13 in naslednji).
Oblika:

kombi 1+8

Motor:

dizelski

Moč motorja:

najmanj 120 kW,
Moč motorja: ___________ kW

Pogon:

stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči,

Menjalnik:

ročni ali avtomatski
Menjalnik: __________________

Dolžina:

najmanj 500 cm
Dolžina: _____________ cm
Širina: ______________ cm (vključno z ogledali)
Višina: _____________ cm

Oprema osnovnega vozila:
-

Barva: bela,
servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini,
ABS (anti blokirni sistem);
ASR (uravnava pogonskega zdrsa);
ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike);
daljinsko centralno zaklepanje,
vgrajen mehanizem, ki bodisi zagotavlja avtomatsko zaklepanje vseh vrat vozila oz.
obvezno stranskih in zadnjih vrat vozila med vožnjo, pri čemer je onemogočeno odpiranje
stranskih in zadnjih vrat iz notranje strani vozila med vožnjo,
električni pomik prednjih stekel,
električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala,
meglenke spredaj,
meglenka zadaj,
parkirni senzorji zadaj,
signal - zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo,
vzglavniki na vseh sedežih,
tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih
zračni blazini za voznika in sovoznika,
klimatska naprava z avtomatskim uravnavanjem temperature – dvopodročna (dodatno
hlajenje zadaj),
voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo, dvosedežna klop
na sovoznikovi strani
krilna zadnja vrata
avtoradio,
originalna snemljiva vlečna naprava
instalacija in vgradnja sistema za prostoročno telefoniranje,
gasilni aparat na prah 2 kg,
varnostni trikotnik,
varnostni brezrokavnik,
komplet prve pomoči,
rezervno kolo,
dvigalka za avto,
zaščitne zavesice za vsa kolesa,
zaščitni gumi tepihi (spredaj in zadaj ter v prtljažnem prostoru),
nameščena snemljiva opozorilna znaka o prevozu otrok v skladu z zakonodajo,
4 (štiri) zimske pnevmatike s platišči,
snežne verige

1. Ponudniki izpolnijo vsa sivo označena mesta v dokumentu.
2. Odgovorna oseba ponudnika parafira vsako stran dokumenta v desnem spodnjem kotu.
3. Ponudnik vsebino dokumenta potrdi še z navedbo datuma, žigom in podpisom
odgovorne - spodaj.
Datum: __________________

Žig

Odgovorna oseba ponudnika:
___________________________

