
Obrazec Tehnične specifikacije 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

 
1. Predmet naročila/opis predmeta naročila:  

Predmet javnega naročila je nakup in dobava tovornega vozila za namen izvajanja pogrebne 
službe, ki ga bo naročnik uporabljal za prevoze pokojnikov. 
 
 

2. Lokacija dobave: Javno komunalno podjetje Log,d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na Koroškem 
 
3. Rok dobave: v 60 dneh od podpisa pogodbe. 

 
4. Za uspešen prevzem bo moral izbrani ponudnik dostaviti naslednjo dokumentacijo:  

 
Tehnična dokumentacija: 
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, 
- vsi opisi na vozilu za varno delovanje in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku. 

 
Garancijska dokumentacija: 
- dva računa z vsemi podatki, ki so potrebni za registracijo vozila, 
- carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU, 
- dokument o homologaciji. 
 

5. Doba zagotavljanja rezervnih delov: za predmet naročila je 10 let od naročnikovega prejema opreme. 
 

6. Garancijski rok: 2 leti. 
 

7. Prosim označite ali pogrebno vozilo, ki ga navajate v ponudbi izpolnjuje naslednje tehnične 

zahteve: 
 

      DA NE 

A. Dimenzije,opis in oprema       

a.1 Vrsta vozila  Tovorno vozilo furgon      

a.2 Medosna razdalja Od 2950 do 3050 mm   

a.3 dolžina Od 4950 do 5050 mm   

a.4 višina Od 1950 do 1985 mm   

a.5 Skupna dovoljena masa Od 2750 do 3000 kg   

a.6 število vrat 4     

a.7 barva kovinska črna      

a.8 zunanji odbijači v barvi vozila    

a.9 Daljinsko centralno zaklepanje    

a.10 notranjost: Črna     

a.11 
pnevmatike letno zimske 

 M+S 215/65 R 16 C 

106/104 T ali M+S 205/65R 
16C 

    

a.12 potovalni računalnik       

a.13 Osvetlitev/zatemnitev komb. Instrumenta     

a.14 navigacijski sistem z navigacijami Evrope     

a.15 tempomat     

a.16 rezervoar za gorivo 80l     

a.17 
Večfunkcijski komfortni volan (usnjen), 
nastavljiv 

      

a.18 voznikov sedež z naslonom za roko     

a.19 Dvosedežna sovoz. klop      

a.20 stekla: sprednje in zadnje ogrevano     
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a.21 brisalec zadnjega stekla       

a.22 brisalec zadnjega stekla z napravo za pranje     

a.23 Električni pomik sprednjih stekel   

a.24 Električni stropni ventilator v tovornem prostoru     

a.25 Filter za zrak z aktivnim ogljem     

a.26 Dodatne reže za odzračevanje tovornega prostora     

a.27 LED žarometi LED dnevnimi lučmi     

a.28 Meglenki v sprednjem odbijaču     

a.29 Regulacija dolgih luči  
  

a.30 naprava za čiščenje žarometov     

a.31 desna drsna vrata z avtomatskim zapiralom     

a.32 zadnja dvižna vrata z avtomatskim zapiralom brez stekla     

a.33 parkpilot       

a.34 Hill descent control       

a.35 tretji rezervni ključ       

a.36 predpražniki       

a.37 

Obvezna oprema v skladu s SLO zakonodajo ( 

prva pomoč, varnostni trikotnik,rezervne 
žarnice, varnostni jopič, gasilni aparat) 

      

a.38 Asistenca za spust    

a.39 Akustični parkirni senzorji, spredaj in zadaj    

a.40 Lesena tla v tovornem prostoru    

a.41 
Klimatska naprava (polavtomatska ali 
avtomatska) 

   

a.42 Ogrevana zunanja ogledala    

B. Motor in pogon    

b.1 Vrsta energenta diesel   

b.2 EURO 6, minimalno 110 kW    

b.3 6-stopenjski ročni menjalnik    

b.4 Serijsko vgrajen štirikolesni pogon    

 
 
OSTALO: 
 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6. Ponudnik mora priložiti tehnično 
dokumentacijo ter dokazila od proizvajalca oziroma potrdila o homologaciji za: 

 Povprečno porabo energenta, izraženo v l/km ali kWh/km, 

 Emisije dušikovega dioksida (CO2), izraženega v kg/km, 

 Emisije dušikovih oksidov (NO), izražene v g/km, 

 Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHS), izražene v g/km, 

 Emisije trdih delcev (PM), izražene v g/km. 
 

 
Ponudnik mora podati izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so 
podatki, ki so podani v izjavi resnični. 
 

 
 

 

Kraj:       

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

      

 

Datum:       Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 
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