
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  

Nabava štirih novih osebnih vozil 

Naročnik nabavlja štiri (4) enaka nova in nerabljena osebna vozila s sledečimi karakteristikami: 

 

MOTOR: 

prostornina motorja največ 1600 ccm 

moč najmanj 75 Kw 

pogon na vsa štiri kolesa 

OPREMA: 

Menjalnik: 5 st.ročni 

Klimatska naprava 

Električno pomična stekla na sprednjih vratih 

Število vrat: 5 

Število sedežev: 5 

Po višini nastavljiv voznikov sedež 

60:40 deljivo naslonjalo sedežne klopi 

Daljinsko centralno zaklepanje 

Elektromagnetno odpiranje vrat prtljažnika 

Volan z nastavljivo višino  

Ogrevano vetrobransko steklo 

Ohišja zunanjih ogledal v barvi karoserije 

Električno nastavljiva zunanja ogledala 

Ogrevana zunanja ogledala 

Senzor zunanje temperature 

Zvočno opozorilo za neugasnjene luči 

Upravljanje radia s tipkami na volanu 

Luči za meglo (meglenke) spredaj 

Osvetljen prtljažni prostor 

Avtoradio CD + MP3 predvajalnik 

Barva: bela 

Zadnja luč za meglo 

Halogenski žarometi 

Termoizolacijska zasteklitev 

Gumijasti predpražniki 



Ponudnik dobavi vozilo z letnimi pnevmatikami in jeklenimi platišči z okrasnimi pokrovi – 4x 

Zimske pnevmatike na jeklenih platiščih – 4x 

Vozilo je tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z obvezno opremo 

VARNOST: 

Prednje zračne blazine za voznika in sovoznika  

Zavorna asistenca 

ABS z EBD 

ESP® 

Servokrmilni volan 

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA: 

Tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem 

jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema predmetnega vozila 

izpolnjuje vse tehnične zahteve 

Zagotovljeno servisiranje in dobava rezervnih delov 

Poraba goriva kombinirane vožnje: manj kot 6,5 l 

Homologacija 

Garancija na celotno vozilo minimalno 3 leta ali 100.000 km (kaj nastopi prej) 

Servisna knjiga 

Oprema v skladu s prometno zakonodajo (prva pomoč, komplet žarnic, trikotnik, odsevni 

jopič) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA PNEVMATIKE 

 

Vsa ponujena vozila morajo biti opremljena s kompletom  pnevmatik (letnih), katere morajo 

izpolnjevati temeljne okoljske zahteve iz 11 priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju, prav 

tako morajo zahteve izpolnjevati dobavljene zimske pnevmatike (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 

24/12, 64/12, 2/13), in sicer: 

 

Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/20091 uvrščene v razred: 

– C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 9,0, 

– C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 8,0, 

– C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 6,0, 

zaradi česar so uvrščene najmanj v razred energijske učinkovitosti C in je zagotovljen boljši 

izkoristek goriva. 

 

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, 

nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve. 

 

Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred: 

– C1, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,25, 

– C2, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,10, 

– C3, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 0,95, 

zaradi česar so uvrščene najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi. 

 

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, 

nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega 

izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

 

 


