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Ta obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila »Dobava vozila za prevoz
otrok« (Portal javnih naročil št. JN005891/2018-W01).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 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 finančni instrument za dobro izvedbo del.
Ponudnik mora upoštevati tudi vse ostale zahteve v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil
(Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 - ZMV-1).
Zahteva standard:

EURO 6

Oblika:

Kombi

Motor:

Diezelski

Moč motorja:

Najmanj 140 kW

Pogon:

Stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči

Menjalnik:

Ročni ali avtomatski

Velikost:

Dolžina: Najmanj 500 cm
Višina: Največ 210 cm

Oprema vozila:
-

barva: svetlejše barve (bela, bež, srebrna, siva …),
servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini,
tahograf,
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,
meglenke zadaj,
senzorji vzvratne vožnje spredaj in zadaj,
signal - zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom varnostnih utripalk,
vzglavniki na vseh sedežih,
tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih,
zračni vreči za voznika in sovoznika,
avtomatska klimatska naprava – dvopodoročna (dodatno hlajenje zadaj),
voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo,
namestitev navigacijske naprave s sodobnim programom za Slovenijo in srednjo Evropo
(DriveAssist 50 LM Garmin ali enakovredno),
avtoradio, multimedijski vmesnik USB, 4 zvočniki,
instalacija in vgradnja sistema za prostoročno telefoniranje (Parott ali enakovredno),
gasilni aparat na prah 2 kg,
varnostni trikotnik,
varnostni brezrokavnik,
komplet prve pomoči,
rezervno kolo polne velikosti,
dvigalka za avto in drugo osnovno orodje za menjavo kolesa,
zaščitne zavese za vsa kolesa,
zaščitne prevleke za vse sedeže,
zaščitni tepihi (spredaj in zadaj ter v prtljažnem prostoru),
nameščena opozorilna znaka o prevozu otrok v skladu z zakonodajo,
dodatne 4 (štiri) zimske pnevmatike s platišči,
snežne verige,
zaščitna mreža med voznikom in zadnjim delom vozila.

Vozilo kot celota mora ustrezati zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe
v raznovrstnih delovnih pogojih, v klimatskem okolju naročnika.

