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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-2/00-1411 Ob-37634
Pravila SDDO Republiškega odbora

sindikata, Konferenca odbora sindikata
upravnih enot, Sindikata Upravne enote
Brežice so dne 10. 10. 2000 sprejeta v
hrambo pri Upravni enoti Brežice in dne 16.
10. 2000 vpisana v evidenčni knjigi pravil
oziroma statutov Upravne enote Brežice pod
zap. št. 2/2000.

Št. 024-4/00-1411 Ob-38003
Zahtevku za hrambo pravil, Sindikata

zdravstva in socialnega varstva Sloveni-
je, Sindikat Centra za socialno delo Slo-
venj Gradec, Ozka ulica 1, se ugodi.

Upravna enota Slovenj Gradec, Odde-
lek za občo upravo, druge upravne naloge
in skupne zadeve sprejme v hrambo pravila
za delovanje Sindikata v centru za socialno
delo Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, pod zap.
št. 4/2000.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Št. 024-2/00 Ob-38004
Upravna enota Tolmin, Oddelek za go-

spodarstvo, z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo pravila sindikata: Sindi-
kat neodvisnosti – KNSS Meridiana Ko-
barid.

Pravila so vpisana v evidenco z dne
18. 10. 2000 pod zap. št. 39, z nazivom
pravilnik sindikata podjetja Meridiana Ko-
barid.

Pravila so vpisana na zahtevo poobla-
ščene osebe sindikata podjetja Meridiana
Kobarid s poslovnim sedežem v Kobaridu,
Goriška cesta 7.

Št. 12100-0003/00-008 Ob-38005
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila (statut) o organiziranosti in delovanju
Sindikata družbe Iskratel.

Sedež sindikata je v Kranju, Ljubljan-
ska cesta 24/a.

Pravila (statut) o organiziranosti in delo-
vanju sindikata družbe Iskratel so z dnem
izdaje te odločbe, vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zap. št. 163.

Št. 02401-5/00-1210 Ob-38006
Sindikat zdravstva in socialnega

skrbstva Slovenije, Svobodni sindikat
Dom Dutovlje, Dutovlje 128, se preime-
nuje v Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije, Svobodni sindikat
Socialno-varstvenega zavoda Dutovlje,
Dutovlje 128.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva
Slovenije, Svobodni sindikat Socialno-var-
stvenega zavoda Dutovlje, Dutovlje 128, je
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 5, dne 19. 10. 2000, na Upravni
enoti Sežana.

Št. 028-85/00 Ob-38007
Pravila Sindikata družbe Kamnik –

Schlenk, d.o.o., iz Kamnika, Fužine 9, se
hranijo pri Upravni enoti Kamnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 41 z dne 25. 9.
2000.

Št. 024-3/00 Ob-38008
Upravna enota Tolmin, Oddelek za go-

spodarstvo z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut sindikata Osnovne šole
Simona Kosa Podbrdo.

Statut je vpisan v evidenco z dne 18.
10. 2000 pod zap. št. 40, z nazivom sta-
tut SVIZ Slovenije Sindikat Osnovne šole
Podbrdo.

Pravila so vpisana na zahtevo poobla-
ščene osebe sindikata SVIZ sindikat
Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, s
poslovnim sedežem v Podbrdu 32.

Št. 12100-0004/00-008 Ob-38009
Spremenijo se pravila o organiziranosti

in delovanju Svobodnega sindikata KNG
Sava, d.d., Sava Tires, d.o.o., Goodyear
– EPE, d.o.o., ki se hranijo pri Upravni enoti
Kranj, in sicer tako, da se v 1. členu doda
nov prvi odstavek, ki se glasi:

Sindikat KNG Sava Goodyear je pravni
naslednik Sindikalne podružnice tovarne
“Sava” Kranj, ki je prenehala delovati 27. 2.
1990.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 1 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 141-024/00-112 Ob-38014
Pravila organizacije Sindikata v odpr-

tem kazenskem poboljševalnem domu
Rogoza-Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe št.
141-10-190/93-0800-11 z dne 19. 11.
1993 in vpisana v evidenco statutov sindi-

katov pod zap. št. 190 z dne 19. 11. 1993,
se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 013-5/00 Ob-38021
Pravila organizacije Sindikata SVIZ –

Sindikata OŠ Gustava Šiliha Velenje,
sprejeta na občnem zboru dne 14. 9. 2000,
se hranijo pri RS – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov sin-
dikatov pod št. 88, dne 25. 10. 2000.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 86/2000 S-37999
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

86/2000 z dne 24. 10. 2000 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom FCOM,
d.o.o., Vide Pregarčeva 30, Ljubljana –
v stečaju.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000

St 25/2000-35 S-38000
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 25/2000 z dne 24. 10. 2000 ustavilo
postopek prisilne poravnave in začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom HIPOT
elektronski elementi in sistemi, d.o.o.,
Trubarjeva cesta 7, Šentjernej, matič-
na številka 5182867, šifra dejavnosti
32.100.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta brigad 5,
Novo mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica, razen če
svojih terjatev niso prijavili v postopku prisil-
ne poravnave. Prijavo je treba vložiti v skla-
du z določili 137. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 8/96 – odločba US, 39/97 in
52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkova-
no s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
31. 1. 2001 ob 9. uri v sobi 108 tega
sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2000

St 87/99 S-38001
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 87/99 z dne 17. 10. 2000 v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom GRAM Po-
djetje za gradbeno mehanizacijo in
transport, d.o.o., Slape 28, Ljubljana,
stečajni postopek zaključilo zaradi neob-
stoja stečajne mase.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki pa se lahko pritožijo zoper sk-
lep v roku 15 dni od dneva objave tega
sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2000

St 157/2000 S-38002
To sodišče je s sklepom pod opr. št.

St 157/2000 z dne 18. 10. 2000 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom Ro-
tex, kovinsko predelovalno podjetje in
trgovina na veliko, d.o.o., Cesta 9. av-
gusta, Zagorje ob Savi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2000

St 22/2000-13 S-38251
To sodišče je s sklepom St 22/2000 z

dne 24. 10. 2000 začelo in zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Anothes,
Trgovsko, založniško in storitveno po-
djetje, d.o.o., Planina 3, Kranj.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 10. 2000

St 65/2000 S-38252
To sodišče objavlja v stečajni zadevi

pod opr. št. St 65/2000 sklep z dne 27.
10. 2000.

Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Miko, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Teharje 21, Teharje.

Odslej se firma dolžnika glasi: Miko,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Te-
harje 21, Teharje – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Đor-
đevič Branko, s.p., Arja vas 1, Petrovče.

Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni re-
gister pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo

žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. 1. 2001 ob 14.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 27. 10.
2000.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2000

St 58/2000 S-38253
To sodišče je s sklepom opr. št. St

58/2000 z dne 27. 10. 2000 začelo ste-
čajni postopek nad samostojno podjetnico
Berni – Kavčič Jožica, s.p., Ilirska Bis-
trica, Pod Stražico 6 (registrirano pri Dav-
čnem uradu Postojna, izpostava Ilirska Bis-
trica, pod matično številko 5253637, šifra
dejavnosti 93.022 in 93.023).

V stečaju se pri dolžniku uporablja fir-
ma: Berni – Kavčič Jožica, s.p., Pod Stra-
žico 6, Ilirska Bistrica – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi
Brane Gorše, Cigaletova 7, Ljubljana.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvo-
dih in predpisano kolkovano, prijavijo svo-
je terjatve stečajnemu senatu v dveh me-
secih od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo 25. 1.
2001 ob 9. uri, v razpravni dvorani št.
152 tega sodišča, Ferrarska 9.

Oklic je bil nabit na sodno desko tega
sodišča dne 27. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 10. 2000

St 18/2000 S-38254
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Transport Kr-
ško, podjetje za cestni tovorni promet,
d.d., Cesta krških žrtev 133, Krško, za
dne 22. 11. 2000 ob 10.30, v razpravni
dvorani IV/II tega sodišča, CKŽ 12.

Upniki si lahko vpogledajo načrt fi-
nančne reorganizacije v sobi št. 218/II, v
času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in
petek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do
12. ure in od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 10. 2000

St 26/99-11 S-38255
To sodišče je dne 25. 10. 2000 s skle-

pom opr. št. St 26/99 začelo likvidacijski

postopek nad družbo Scorpio – Donko
& CO, Trgovsko, storitveno in proizvo-
dno podjetje, d.n.o., Limbuš, Lackova
cesta 168.

Odslej firma glasi: Scorpio – Donko &
CO, Trgovsko, storitveno in proizvodno
podjetje, d.n.o. – v likvidaciji, Limbuš,
Lackova cesta 168.

Za likvidacijskega upravitelja je dolo-
čen Ignac Marinič, dipl. ekonomist, zapo-
slen pri MHP, d.o.o., Maribor, Partizan-
ska 3-5.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve likvidacijske-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne
23. 1. 2001 ob 10.30, v sobi št. 330
tega sodišča.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozi-
vamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 25. 10.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2000

St 84/2000-25 S-38256

To sodišče je dne 25. 10. 2000 s skle-
pom opr. št. St 84/2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom
Marles pohištvo Maribor, d.d., Limbuš,
Limbuška cesta 2.

Matična številka dolžnika je 5297761,
šifra njegove dejavnosti pa 36.130.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in pri-
loženimi dokazili v roku 30 dni po tej obja-
vi, prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upni-
kov v roku 30 dni po izteku roka iz prej-
šnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Ignac Marinič, dipl. ekonomist, za-
poslen pri MHP, d.o.o., Maribor, Parti-
zanska 3-5.

Ustanovi se upniški odbor, katerega
člani so:

1. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 4,

2. Nova Ljubljanska banka, d.d., Po-
družnica Maribor, Maribor, Strossmayer-
jeva 26,

3. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

4. Marles, d.d., Maribor, Limbuška ce-
sta 2,

5. Jamstveni in preživninski sklad Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kotnikova
28,

6. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana,
Cigaletova 15,

7. predstavnica sveta delavcev Magda
Mikša, Beograjska 37, Maribor.

Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko na-
slovnega sodišča dne 25. 10. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2000
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 104/2000 Ob-38074
Svet Vrtca Krško, Šolska ulica 1a, 8270

Krško, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. in 145. člen zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) ter imeti
pedagoške, organizacijske in druge sposo-
bnosti za uspešno vodenje vrtca.

Prijavi morajo priložiti kratek življenjepis
in program oziroma vizijo dela v vrtcu.

Ravnatelj bo imenovan za štiri leta.
Mandat bo nastopil, ko bo po končanem

postopku k imenovanju pridobljeno sogla-
sje ministra.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
z oznako “Razpis za ravnatelja”, se pošlje v
8 dneh po objavi na naslov: Vrtec Krško,
Šolska ulica 1a, 8270 Krško.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Vrtec Krško

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 696-00 Ob-38125
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, telefaks 01/543-12-
54.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročena v nasled-
njih 12 mesecih: sanitetno potrošni ma-
terial za zdravstveno oskrbo ran.

Ocenjena vrednost: 380,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, centralno skladišče medicinsko potro-
šnega materiala.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: februar 2001.

5.
Klinični center Ljubljana

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Št. 292-2/2000 Ob-38088
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska 1, 8000 Novo mesto, 07/33-93-097.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del:

a) dokončanje nadomestnega objek-
ta, 3.700 m2; ocenjena vrednost del:
540,000.000 SIT,

b) adaptacija kirurških prostorov,
4.550 m2; ocenjena vrednost del:
540,000.000 SIT,

c) adaptacija oddelka za pljučne bo-
lezni, 3.050 m2; ocenjena vrednost del:
510,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: pod a), b) in c): Splo-
šna bolnišnica Novo mesto.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: pod a)
februar 2001.

5. Morebitne druge informacije: Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1, Novo
mesto, Vincenc Dular, udie, tel.
07/391-61-40.

Splošna bolnišnica Novo mesto,
Novo mesto

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Št. 4-671/00 Ob-38012
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica,
Trg svobode 42, 8290 Sevnica, telefaks
0608/41-202.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Savo
Kladnik Sevnica, Trg svobode 42, 8290
Sevnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeni izdelki.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. skupina: kruh in pekovski izdelki –
vrednost naročila; 4,500.000 SIT,

II. skupina: mleko in mlečni izdelki ter
napitki – vrednost naročila: 3,500.000 SIT,

III. skupina: meso in mesni izdelki – vre-
dnost naročila: 4,500.000 SIT,

IV. skupina: sveža zelenjava in sveže sa-
dje – vrednost naročila: 2,500.000 SIT,

V. skupina: ostalo prehrambeno blago –
vrednost naročila: 6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave od 1. 1. 2001 do 31. 12.
2001 (12 mesecev).

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica, Trg
svobode 42, 8290 Sevnica, kontaktna ose-
ba Olga Zemljak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. novembra
do 24. novembra od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT nakazati na ra-
čun šole št. 51610-603-30944.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. november 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Savo Kladnik
Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, z
napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”, “navedbo
posameznih delov ponudbe” in številko obja-
ve tega javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. november 2000 ob 10. uri v zbornici
šole.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: bančna garancija v viši-
ni 3% od vrednosti ponudbe.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnikov: gospodarska dru-
žba ali podjetnik posameznik; finančna soli-
dnost: BON-2 oziroma potrdilo o plačanih
dajatvah, ne starejše od tedna dni.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena in pestrost ponudbe
(do 10 točk),

– rok dobave (do 4 točke),
– boljše reference (do 4 točke),
– druge ugodnosti (popusti, sponzorstvo

ipd.) (do 4 točke),
– ugodnejša dinamika plačil (do 4 točke).
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa osebno najkasneje v 15 dneh od odpi-
ranja ponudb.

16., 17.
Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica
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Št. 550/2000 Ob-38013
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, faks 062/755-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava kurilnega olja – ek-
stra lahko, 450.000 l.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

29,900.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, referent za javna naro-
čila.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu nevračljivega odkupnega zneska v višini
5.000 SIT na ŽR: 52400-603-30549, dav-
čna št.: 30910854, s sklicem: 00-112000,
namen nakazila: razpisna dokumentacija.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora pol-
ni naslov in davčno številko plačnika),

– potrdilo o registraciji, če ste zaveza-
nec za DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 11. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zavod za varstvo in uspo-
sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2000 ob 12. uri, v Zavodu, konfe-
renčna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 1.
2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 30 dni od
prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izjavo pristojnega organa, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,

– registracijo podjetja oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,

– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost,

– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,

– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjavo o organizirani službi za kontrolo
kakovosti oziroma mu kvaliteto kontrolira po-
oblaščeni Zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času, kvaliteti,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale predpisane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Simona Petrovič, tel.
02/754-02-49.

16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Št. 635/00 Ob-38015
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, faks 03/564-40-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco dislocirano skla-
dišče v prostorih naročnika na Cesti 3. julija
7, Hrastnik, ki ga organizira ponudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava materiala za izvaja-
nje storitve pogrebne dejavnosti.

Količina razvidna v razpisni dokumenta-
ciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo vsega razpi-
sanega pogrebnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 1.

1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 03/564-23-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z nakazilom na
ŽR št. 52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, 1430 Hrastnik (v tajništvu podjetja).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 11.30, v sejni sobi KSP
Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 4. 12. 2000 po 12.
uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ernest Gričar, dipl.
inž. grad., tel. 03/564-23-14.

16., 17.
KSP Hrastnik,

Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik

Št. 636/00 Ob-38016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, faks 03/564-40-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco dislocirano skla-
dišče v prostorih naročnika na Cesti 3. julija
7, Hrastnik, ki ga organizira ponudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava vodovodnega ma-
teriala za vzdrževanje objektov komu-
nalne infrastrukture.

Količina razvidna v razpisni dokumenta-
ciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo vsega razpi-
sanega vodovodnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 03/564-23-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z nakazilom na
ŽR št. 52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, 1430 Hrastnik (v tajništvu podjetja).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi KSP
Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7.
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9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 4. 12. 2000 po
12.30.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ernest Gričar, dipl.
inž. grad., tel. 03/564-23-14.

16., 17.
KSP Hrastnik,

Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik

Ob-38017
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovr-
harjeva 6, 1215 Medvode, tel.
01/361-99-57, faks 01/361-34-48.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: en ultrazvočni digitalni apa-
rat za ginekološko ambulanto s pripa-
dajočimi sondami in dodatno opremo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

14,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: fe-

bruar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

februar 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Medvode, tajništvo I., Os-
trovrharjeva 6, 1215 Medvode.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 17. 11. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka:
50104-603-0404875, sklicna številka mo-
del 01-2000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 12. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Medvo-
de, tajništvo I., Ostrovrharjeva 6, 1215 Med-
vode, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba, za JR – ultrazvok”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 14.30, Zdravstveni dom
Medvode, Ostrovrharjeva 6, 1215 Medvo-
de, knjižnica I./soba 35.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih me-
sečnih obrokov.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 4. 12. 2000
po 13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena: 40%,
– kvaliteta: 40%,
– poprodajne storitve: 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Zdenka Zavrl, ekon.
16., 17.

Zdravstveni dom Medvode

Ob-38018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Poljanska 26a, 1000 Ljubljana,
faks 01/300-11-19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za zdravstvo, Poljanska 26a,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nakup pisarniškega materi-
ala po naslednjih skupinah:

1. splošni pisarniški material (podro-
bnejši opis v sami razpisni dokumentaciji),

2. predpisani obrazci.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 8 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročnila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo,
Poljanska 26a, 1000 Ljubljana, tajništvo,
soba št. 102, vsak delovnik med 11. in 13.
uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 12. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Visoka

šola za zdravstvo, Poljanska 26a, 1000
Ljubljana, tajništvo, pritličje, soba št. 102.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.

Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe je 30 dni po poteku veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim izvajalcem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah
– po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 12. 2000
do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. cene,
2. fiksnost cene,
3. kvaliteta,
4. reference,
5. dobavni rok,
6. razne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po faksu 01/300-11-19 ali elektronski
pošti: dekanat@VSZ.uni-lj.si.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Univerza v Ljubljani

Visoka šola za zdravstvo

Su 33/2000 Ob-38019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Novem mestu,
Jerebova 2, 8000 Novo mesto, faks
07/332-20-58.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Novem mestu in okrajna sodišča v Novem
mestu, Črnomlju in Trebnjem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava pisarniškega in dru-
gega potrošnega materiala.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, oziroma suk-
cesivne dobave blaga v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Novem mestu, Urad
predsednika, Jerebova 2, 8000 Novo me-
sto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: do 1. 12. 2000 do 12.
ure, ne glede na način prenosa pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici, z navedbo točnega naslova
ponudnika, navedeno številko tega javnega
razpisa in z obveznim pripisom “Javni razpis
2001 – ponudba za dobavo pisarniškega
materiala – ne odpiraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Novem
mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto –
vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 116, v
prvem nadstropju sodne stavbe, Jerebova
2, Novo mesto.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 8. 3. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. ponudbena cena,
2. ponudbena cena treh skupin naj-

obsežnejših artiklov,
3. kvaliteta,
4. fiksnost cen,
5. stalna količinska zaloga,
6. možnost hitre dostave na posamez-

na odjemna mesta,
7. celovitost ponudbe.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marko Zupanič, sekretar sodišča, na-
slov kot v točki 6.(a), tel. 07/338-11-00,
int. 258.

16., 17.
Okrožno sodišče v Novem mestu

Su 36-01/2000 Ob-38020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota, faks
02/531-13-26.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v Mur-
ski Soboti in okrajna sodišča v Murski Soboti,
Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava pisarniškega in ra-
čunalniškega potrošnega materiala. Vse
podrobnosti so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, oziroma suk-
cesivne dobave v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad
predsednice, Slomškova 21, Murska So-
bota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 51900-637-50615.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 2000 do 9.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z obveznim pripisom: “Javni
razpis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala – Ne
odpiraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Murski
Soboti, Slomškova 21, Murska Sobota –
vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 10. uri, v razpravni dvora-
ni št. 12 Okrožnega sodišča v Murski Sobo-
ti, Slomškova 21.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladnost z vzorcem po-
godbe, ki je v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 60 dni od datuma javnega odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. cena,
2. rok plačila,
3. kvaliteta.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu iz 6.(a) točke razpisa.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Št. 4.4.1.2.-5845/00-12 Ob-38025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, 01/29-12-921.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potre-
bno dobaviti:

A) 48 kosov osebnih računalnikov s
programsko opremo,

B) 3 kosi 24 igličnih tiskalnikov A3,
C) 37 kosov laserskih tiskalnikov A4.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: možna je
dobava po posameznih točkah v razpisni
dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila
17,600.000 SIT z DDV 19%.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A) 14,300.000 SIT,
B) 300.000 SIT,
C) 3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ja-

nuar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, 1000 Ljubljana, Lisac Ivan, od
8. do 10. ure, vsak delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11900,00 SIT – virman na
žiro račun 50100-601-14744 pri APP Ljub-
ljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 2000 do
12. ure.

(b)
8. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:

24. 11. 2000 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija v višini 10%, z veljav-
nostjo do 15. 1. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, dobava, kakovost, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: faks 01/29-12-921.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 0512-3-308/123-5-00 Ob-38027

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
01/132-5125, telefaks 01/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za nabavo pro-
gramske opreme.
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3. (a) Kraj dobave: dobava programske
opreme se bo vršila na Ministrstvu za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovo-
dna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
nabava sistemske ter aplikativne pro-
gramske opreme, ki je natančno oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti, po posameznih
sklopih ali pa po posameznih artiklih. Pre-
dnost pri izboru bodo imele ponudbe ponu-
dnikov, ki bodo ponujali sklop v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 9,750.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično

– sklop 1: 4,950.000 SIT,
– sklop 2: 4,800.000 SIT.
4. Datum dobave: razpisano blago mora

izbrani ponudnik dobaviti najkasneje v 30
dneh od podpisa pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de (tel. 01/472-4383).

Kontaktna oseba: Samuel Simšič, tel.
01/472-42-26.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
ponovnega javnega razpisa do roka za od-
dajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
4.000 SIT, način plačila: virmansko, števil-
ka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve) sklicna številka:
308-123-00.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 11. 2000, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 2000,

ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o do-
bavi programske opreme, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kakovost, finančna sposobnost in reference.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 12 točk, za kako-
vost je 6 točk, za finančno sposobnost je 1
točka in za reference je 1 točka.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 06/2000 Ob-38045
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o,
Teharska 49, Celje, faks 063/425-64-12.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o, Teharska 49, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: posode za ločeno zbiranje
odpadkov:

– 600 kom plastičnih posod volumna
1100 l zelene barve,

– 300 kom plastičnih posod volumna
240 l zelene barve,

– 2000 kom plastičnih posod volumna
120 l zelene barve.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT z DDV.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

stopna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-

ne naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, Celje, Meta Širca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave razpisa do vključno do 30. 11.
2000 od 7. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT vključ-
no z DDV, je potrebno virmansko nakazati
na žiro račun Javne naprave, javno podje-
tje, d.o.o., Teharska 49, Celje, na št.
50700-601-105261.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je treba pre-
dložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele najkasneje do 7. 12.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javne naprave, javno po-
djetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom ”Ponudba – ne odpiraj!”
in št. objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 10.15 v sejni sobi Javnih
naprav javno podjetje , d.o.o., Teharska 49,
Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 31. 12. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa in
obročno odplačevanje.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
so: odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, potrdilo o finančnem
stanju ponudnika (BON 1, BON2), potrdilo
o nekaznovanju ter da ponudnik ni pod pri-
silno upravo, v stečaju ali likvidaciji, potrdilo
o poravnavi vseh davkov in prispevkov

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
nost tehničnim zahtevam, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, dobavni rok, garancija.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktni osebi
Milka Leskošek in Meta Širca, tel.
063/425-64-09.

16., 17./
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Št. 07/2000 Ob-38048
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o,
Teharska 49, Celje, faks 063/425-64-12.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o, Teharska 49, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: delovno vozilo za zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov z vo-
lumnom kesona 16 m2 in delovno vozilo
za zbiranje in prevoz komunalnih odpad-
kov z volumnom kesona 8-10 m2.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi tudi samo eno od na-
vedenih vozil vendar kot celoto. Ponudnik
naj v ponudbi navede cene ločeno za vsako
vozilo. Naročnik bo ocenjeval vsak del po-
nudbe posebej, po merilih, ki so v razpisni
dokumentaciji. Naročnik lahko izbere za
vsako vozilo drugega dobavitelja.

(č) Ocenjena vrednost naročila: delovno
vozilo za zbiranje in prevoz komunalnih od-
padkov z volumnom kesona 16 m3

24,000.000 SIT in delovno vozilo za zbira-
nje in prevoz komunalnih odpadkov z vo-
lumnom kesona 8-10 m3 21,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

lovno vozilo za zbiranje in prevoz komunal-
nih odpadkov z volumnom kesona 16 m3

najkasneje do 15. 4. 2001 in delovno vozi-
lo za zbiranje in prevoz komunalnih odpad-
kov z volumnom kesona 8-10 m3 najkasne-
je do 15. 4. 2001.

5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, j.p., d.o.o, Teharska 49, Celje,
Meta Širca, tel. 063/425-64-09.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave razpisa do vključno 30. 11. 2000
od 7. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka računa, kam je po-
trebno znesek nakazati): znesek 10.000 SIT
vključno z DDV je potrebno virmansko na-
kazati na žiro račun Javne naprave, j.p.,
d.o.o., št. 50700-601-105261.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javne naprave, javno po-
djetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje, Me-
ta Širca.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 11.15 v sejni sobi Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o, Teharska
49, 3000 Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe z
veljavnostjo do 31. 12. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa in
obročno odplačevanje.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
so: odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, izjava, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitev pogodbe, potrdi-
lo o finančnem stanju ponudnika (BON1,
BON2), potrdilo o nekaznovanju ter da po-
nudnik ni pod prisilno upravo, v stečaju ali
likvidaciji, potrdilo o poravnavi vseh davkov
in prispevkov.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-

njevanju bodo kot merila upoštevana: us-
treznost tehničnim zahtevam, letni stroški
obratovanja vozila, ponujena cena, plačilni
pogoji, dobavni rok, garancija.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Janez Karo, tel. 063/425-64-00.

16., 17.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Št. 1/2000 Ob-38051
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:
– Dvojezična osnovna šola I Lendava,

Kidričeva 1, 9220 Lendava, faks
02/578-90-90,

– Vrtec Lendava, Mohorjeva 1, 9220
Lendava, faks 02/578-86-71,

– Osnovna šola Turnišče, Prešernova 2,
9224 Turnišče, faks 02/572-10-05,

– Osnovna šola Franceta Prešerna Čren-
šovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci,
faks 02/570-10-03,

– Osnovna šola Miška Kranjca Velika Po-
lana, Velika Polana 215/b, 9225 Velika Po-
lana, faks 02/570-10-08,

– Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica, Sr. Bistrica 49/b, 9232 Črenšov-
ci, faks 02/573-70-88.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: po posameznih zavo-
dih, ki so naročniki javnega razpisa (toč-
ka I.).

(b) Vrsta in količina blaga, ki jo je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava blaga po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. kruh in pekovski izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko poteguje za celotno javno na-
ročilo, za vse skupine živil ali samo za del
zahtevanega blaga, za posamezne skupine
živil, vendar mora poslati svojo ponudbo lo-
čeno, za vsako skupino živil posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
orientacijska vrednost naročila je
68,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki –
7,700.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 9,500.000
SIT,

3. perutninsko meso in izdelki –
12,100.000 SIT,

4. sveža zelenjava in sadje –
9,050.000 SIT,

5. kruh in pekovski izdelki –
7,800.000 SIT,

6. ostalo prehrambeno blago –
21,850.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava živil v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. december 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Skupnost VIZ Lendava, Kidričeva 1, 9220
Lendava – pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 1. 12. 2000,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Dvig
razpisne dokumentacije je možen le ob pre-
dložitvi potrdila o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Skupnosti VIZ v Lendavi – prav-
na služba, Kidričeva 1, 9220 Lendava, proti
plačilu 5.950 SIT (v ceno je vključen DDV),
ki ga ponudnik nakaže na ŽR št.
51920-603-32078.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do vključno 6. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudba se predloži v za-
pečateni ovojnici, katera mora biti na na-
slovni strani opremljena z naslovom Sku-
pnost VIZ Lendava, Kidričeva 1, 9220 Len-
dava, v spodnjem levem kotu mora biti
oznaka: »Ne odpiraj – ponudba na javni raz-
pis za dobavo živil« z oznako skupine na
katero se ponudba nanaša.

Na hrbtni strani ponudbe mora biti na-
slov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2000 ob
8. uri v prostorih Skupnosti VIZ v Lendavi,
Kidričeva 1, 9220 Lendava.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik finančnih zavarovanj od
ponudnikov ne bo zahteval.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodil o izvrševanju proračuna in
v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– so registrirani in imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstne dejavnosti,

– da imajo poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom,

– da zoper njih ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da so finančno in poslovno sposobni
in odgovarjajo zahtevam razpisne dokumen-
tacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
do zaključka roka oddaje, to je do 6. 12.
2000 do 12. ure, svojo ponudbo umakne.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
uporaba meril: merila za ocenjevanje po-
nudb so navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročniki si pridružujejo pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega do-
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bave blaga od predpisanega, glede na raz-
položljiva finančna sredstva. Informacije lah-
ko dobijo ponudniki izključno v pisni obliki,
na Skupnosti VIZ v Lendavi, Kidričeva 1,
9220 Lendava, pri vodji javnega naročila
Korneliji Toth.

16., 17.
Dvojezična osnovna šola I Lendava,

Vrtec Lendava,
Osnovna šola Turnišče,

Osnovna šola Franceta Prešerna
Črenšovci,

Osnovna šola Miška Kranjca
Velika Polana in

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Bistrica

Ob-38054
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Franja Goloba, Polje
4, 2391 Prevalje, 02/823-30-17.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Franja
Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

– mleko in mlečni izdelki: 5,400.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,500.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe: 300.000 SIT,
– jajca: 60.000 SIT,
– olja: 300.000 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice:

600.000 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava:

400.000 SIT,
– sadje in konzervirano sadje:

1,500.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki:

1,000.000 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

400.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 5,600.000

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 430.000

SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa: 450.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

1,060.000 SIT.
(c) Navedba, ali se lahko dobavitelj pote-

guje za naročilo samo del zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti, za posamezne sklope v ce-
loti ali za posamezne podskupine kjer so
določene.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– mleko in mlečni izdelki: 5,400.000
SIT,

– meso in mesni izdelki: 4,500.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe: 300.000 SIT,
– jajca: 60.000 SIT,
– olja: 300.000 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice:

600.000 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava:

400.000 SIT,
– sadje in konzervirano sadje:

1,500.000 SIT,

– sadni sokovi in drugi napitki:
1,000.000 SIT,

– žita, mlevski izdelki in testenine:
400.000 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo: 5,600.000
SIT,

– slaščičarski izdelki in keksi: 430.000
SIT,

– zamrznjeni izdelki iz testa: 450.000
SIT,

– ostalo prehrambeno blago:
1,060.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Osnovna šola Franja Goloba, Polje 4, 2391
Prevalje – v tajništvu šole.

(b) Datum, od kdaj je potrebno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT z DDV, s
potrjenim nalogom za prenos na ŽR št.
51830-603-32837.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Zaprte kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpi-
raj“, z navedbo javnega razpisa, na katere-
ga se ponudba nanaša in označen naslov
pošiljatelja. Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbe je: Osnovna šola Franja
Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 12. uri, v zbornici Osnovne
šole Franja Goloba, Polje 4, 2391 Prevalje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo predložiti
bančno garancijo za resnost dane ponudbe
s strani ponudnika v znesku 3% od vred-
nosti ponudbe, samo če njegova skupna
ponujena vrednost presega znesek
25,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev – finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti ali zasebniki, ki imajo v priglasitvenem
listu vpisano dejavnost, katere predmet je
javni razpis. Ostali zahtevani pogoji so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti 70 dni od preteka roka za oddajo po-
nudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri do-

ločenem kriteriju bo najugodnejši ponudnik
prejel naslednje število točk:

1. ponudbena cena 10 točk,
2. kvaliteta živil 10 točk,
3. rok dobave 4 točke,
4. boljše reference 4 točke,
5. druge, oziroma posebne ugodnosti

(popusti…) 4 točke.
15. Morebitne informacije o naročilu: do-

datne informacije so na voljo v tajništvu Osnov-
ne šole Franja Goloba (Zdenka Oblak), Po-
lje 4, 2391 Prevalje, tel. 02/823-13-43.

Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje

Št. 799-03-56/00-6-640 Ob-38055
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Destradijev trg 11, Koper, faks
05/62 74 922.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica,
Pod vinogradi 2, Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava pripravljene hrane
za potrebe prehrane zaprtih oseb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo samo za celot-
no naročilo. Oddaja naročila po delih ni
možna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok

pričetka dobave je 1. 1. 2001. Dobava mo-
ra potekati vsak dan skozi celo leto.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav je 31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Za-
vod za prestajanje kazni zapora Koper, Des-
tradijev trg 11, Koper. Dvig dokumentacije
je možen v tajništvu ob delavnikih od pone-
deljka do petka med 8. in 14. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 21. 11. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponundiki lahko pošlje-
jo svoje ponudbe po pošti priporočeno s
povratnico ali jo predajo osebno vsak delav-
nik od ponedeljka do petka med 8. in 14.
uro. Ponudbe morajo fizično prispeti na na-
slov naročnika do 28. 11. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper, Destradijev trg 11, Koper.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtem ovit-
ku, na katerem morajo biti na prednji strani
navedeni naslov naročnika, navedba pred-
meta razpisa ter označba: “Ne odpiraj –
ponudba hrana”, na zadnji strani pa mora
biti naveden polni naslov ponudnika.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo potekalo 29.
11. 2000 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu
naročnika – Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, Zavod za prestajanje kazni za-
pora Koper, Destradijev trg 11, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti naročila. Trajanje garan-
cije je 30 dni po datumu, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja z
mesečnim zbirnikom, ki zapade v plačilo
najmanj 30 dni po datumu prejema računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za obdob-
je 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo pripravljene prehrane. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena celote obrokov,
upoštevajoč ceno prevoza; ob enaki ceni
pa bosta upoštevani še merili: odzivni čas
po prijavi reklamacije ter ponujeni daljši pla-
čilni rok.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobite
na naslovu: Uprava za izvrševanje kazen-
skih sankcij, Zavod za prestajanje kazni za-
pora Koper, Oddelek Nova Gorica, Pod vi-
nogradi 2, Nova Gorica, pri Edvardu Šuligo-
ju na tel. 05/30 05 690.

16., 17.
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora

Koper

Št. 141/2000 Ob-38056
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiri ponu-
dnika brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: 2 kosa terminalne opreme
za optične zveze.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: 45
dni po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
55 dni po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, pri Mateji Duša,
tel. 01/475-37-42, faks 01/475-37-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. 11. 2000
do 17. 11. 2000 med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 01/475-27-10
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun RTV Sloveni-
ja, pri Agenciji za plačilni promet, št. računa
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566,) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja, za ponudnike iz
tujine pri “Nova LB d.d.” Ljubljana, št. raču-
na 900-7100-25946/2 z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 11. 2000 do 14.
ure v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. RTV/141/2000 – Terminalna
oprema za optične povezave.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 13.30 v mali sejni sobi JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika blaga, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena blaga, plačilni pogoji in rok plačila,
– tehnična in funkcionalna ustreznost,
– servisiranje opreme in dobavljivost re-

zervnih delov,
– tehnična dokumentacija,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič,

faks 01/475-21-86,

– za tehnični del pri Bernaru Vrhu, faks
01/475-37-51.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 z dne10. 12. 1999 pod št. 082/99.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-38078
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/25-22-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: transformatorji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: A,
B, C, D, E, F in G.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
61,381.400 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A) 3,844.000 SIT,
B) 23,781.500 SIT,
C) 14,844.400 SIT,
D) 4,258.600 SIT,
E) 5,155.700 SIT,
F) 5,042.400 SIT in
G) 4,454.800 SIT;
vse cene brez DDV.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave skozi vse poslovno leto
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagi pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in
12. uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošno kadrovski sektor –
vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (so-
ba št. 114/I. nadstropje), Vetrinjska ul. 2,
2110 Maribor.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis”.

Navedena mora biti: številka te objave,
številka Uradnega lista RS in predmet javne-
ga razpisa.

Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

4. 12. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila ali zaključenih delov naročila (brez
DDV), z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti. Dolžina bančne garancije 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve raču-
na.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu blaga, v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb, do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je

predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 24. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta: Andrej Kosma-
čin, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-38079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/25-22-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: stikalne naprave.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: A,
B, C in D.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
76,349.000 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A) 30,453.180 SIT,
B) 15,305.820 SIT,
C) 6,320.000 SIT,
D) 24,270.000 SIT;
vse cene brez DDV.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave skozi vse poslovno leto
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagi pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošno kadrovski sektor
– vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (so-
ba št. 114/I. nadstropje), Vetrinjska ul. 2,
2110 Maribor.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis”.

Navedena mora biti: številka te objave,
številka Uradnega lista RS in predmet javne-
ga razpisa.

Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

5. 12. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila ali zaključenih delov naročila (brez
DDV), z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti. Dolžina bančne garancije 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 60 dni, od datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu blaga, v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb, do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je

predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 25. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta: Andrej Kosma-
čin, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-38080
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/25-22-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: transformatorske postaje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval ponudbe za celotno
naročilo in delne ponudbe po posameznih
zaključenih skupinah: A-1, A-2 in A-3.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,900.000 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A-1) 11,300.000 SIT,
A-2) 20,400.000 SIT,
A-3) 2,200.000 SIT;
vse cene brez DDV.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave skozi vse poslovno leto 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagi pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošno kadrovski sektor
– vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (so-
ba št. 114/I. nadstropje), Vetrinjska ul. 2,
2110 Maribor.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis”.
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Navedena mora biti: številka te objave,
številka Uradnega lista RS in predmet javne-
ga razpisa.

Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

4. 12. 2000 ob 12. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila ali zaključenih delov naročila (brez
DDV), z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti. Dolžina bančne garancije 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 60 dni, od datuma izstavitve ra-
čuna.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu blaga, v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb, do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je

predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 24. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta: Andrej Kosma-
čin, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-38081
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/25-22-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vijačni material in material
za ozemljevanje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: A in B.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,358.000 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A) 13,708.000 SIT,
B) 7,650.000 SIT;
vse cene brez DDV.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave skozi vse poslovno leto
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagi pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošno kadrovski sektor –
vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (so-
ba št. 114/I. nadstropje), Vetrinjska ul. 2,
2110 Maribor.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis – vijačni
material”.

Navedena mora biti: številka te objave,
številka Uradnega lista RS in predmet javne-
ga razpisa.

Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

6. 12. 2000 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila ali zaključenih delov naročila (brez
DDV), z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti. Dolžina bančne garancije 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 60 dni, od datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu blaga, v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb, do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je

predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 26. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta: Andrej Kosma-
čin, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-38082
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, telefaks
02/25-22-241.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča Elektro Ma-
ribor, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vodniki in spojni material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: A, B
in C.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,944.880 SIT (brez DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

A) 7,205.000 SIT,
B) 4,675.000 SIT,
C) 14,064.880 SIT;
vse cene brez DDV.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave skozi vse poslovno leto
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolagi pri na-
ročniku: Splošno kadrovski sektor – vloži-
šče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nad-
stropje), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, naslednji delovni dan po tej objavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
DDV je upoštevan v ceni.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 12. 2000 do 11. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošno kadrovski sektor,
vložišče, prevzemnica Marjana Gredin (so-
ba št. 114/I. nadstropje), Vetrinjska ul. 2,
2110 Maribor.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis”.

Navedena mora biti: številka te objave,
številka Uradnega lista RS in predmet javne-
ga razpisa.

Ponudbe morajo biti zapečatene.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

5. 12. 2000 ob 12. uri pri naročniku, sejna
soba v II. nadstropju. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila ali zaključenih delov naročila (brez
DDV), z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti. Dolžina bančne garancije 90 dni
od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 60 dni, od datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o nakupu
blaga, v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb, do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena (50%),
– reference proizvajalca blaga, ki je

predmet razpisa (20%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo blaga, ki je predmet razpisa (17%),
– plačilni pogoji (10%),
– certifikat ponudnika ISO razreda 9000

(3%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovani do 25. 11. 2000. Kon-
taktni osebi naročnika sta: Andrej Kosma-
čin, univ. dipl. inž. el. in Milan Nežmah,
univ. dipl. org.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 21/2-2000 Ob-38128
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakul-
teta, Ljubljana, Aškerčeva 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 425-93-37, tel. 241-10-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca-dobavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljublja-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška strojna
oprema, računalniška programska opre-
ma.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: eden
ali dva dobavitelja.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave za obdobje dveh let od 1.
1. 2001.

5. Predviden datum zaključka dobave:
1. 1. 2003.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ašker-
čeva 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana, inž. Cve-
to Pustovrh, soba 033.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti od 6. 11. 2000
do 6. 12. 2000 (v času od 8. do 9. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
virman na račun Filozofske fakultete, Ljub-
ljana, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, žiro ra-
čun št. 50100-603-40227, sklic na števil-
ko 253103.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Filo-
zofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljub-
ljana, soba 524/V, (prevzemnica Anica Per-
ko).

8. (a) Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 12.
2000 ob 12. uri v sejni sobi št. 521/V,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljublja-
na.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% ponudbene vrednosti,
bančna garancija z veljavnostjo 30 dni po
datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po
izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponu-
dnikom bo pogodba sklenjena za dve leti.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega naroči-
la. Ponudnik ne sme biti v stečaju in da ima
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cene, glede na ponudbeno konfigura-
cijo opreme,

– BON podatki,
– rok dobave od datuma naročila,
– jamstva – garancije,
– servisiranje,
– plačilni roki,
– reference (predvsem v državnih orga-

nih in javnih zavodih),
– število in strokovna usposobljenost za-

poslenih,
– celovitost ponudbe,
– razne druge bonitete.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
15. Morebitne druge informacije o

naročilu: ostale informacije so v razpisni do-
kumentaciji.

16., 17.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Št. 404-08-482/2000 Ob-38145
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo bo oddano
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

b. 1) športni copati

Zap. Artikel Količina
št.  za leto 2001

1 5 7
1 copati športni beli 5000

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec, sicer se ponudba izloči.

b. 2) copati za spalnico
Zap. Artikel Količina
št.  za leto 2001

1 5 7
1  copati za spalnico  3000

Pod zaporedno št. 1 je potrebno priložiti
vzorec, sicer se ponudba izloči.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za posamezne skupi-
ne b.1 in b.2.

č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila za leto 2001 je ca.
41,600.000 SIT. Naročnik ima zagotovlje-
na proračunska sredstva v proračunskem
letu 2001.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: vrednost
delov, ki se bodo oddali posamično za leto
2001 znaša cca. za skupino b.1)
38,000.000 SIT in b.2) 3,600.000 SIT.
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4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava v letu 2001 in sicer 1. dobava do 20.
februarja (ca. 1/2 celotne količine) in druga
do 15. marca (ca. 1/2 celotne količine).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave 15. 3. 2001.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel.
061/171-2586, soba št. 550-551, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO20A/2000), na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno št., št. javnega razpisa) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

Ponudniki, ki se drugič prijavljajo na jav-
ni razpis so plačila razpisne dokumentacije
oproščeni.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 12. 2000, do 12. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom »Ne odpiraj – ponudba MORS
BO20A/2000 – nakup športnih in sobnih
copat«.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2000, ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini
3% njegove ponudbe, če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija mora biti veljavna najmanj 120 dni
od dneva odpiranja ponudb.

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe dala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, če njegova ponudba
presega vrednost 25,000.000 SIT. Bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti mora veljati vsaj še 1 dan po prete-
ku roka za dokončanje pogodbenih obvez-
nosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačilo
opravil v 30. dneh od uradnega prejema
računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo naročnik sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu
in svoji poslovno-tehnični sposobnosti pred-
ložiti naslednja potrdila/dokazila:

1) za pravne osebe (gospodarske
družbe):

– izpisek iz sodnega registra podje-
tij, datum dokumenta ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb, z registra-
cijo na dejavnost v katero sodi izvajanje jav-
nega naročila (original ali overjena kopija),

– odločba/soglasje/dovoljenje
upravnega organa o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija);

2) za fizične osebe (samostojni po-
djetnik):

– priglasitveni list za dejavnost, ka-
tere predmet je javni razpis, original ali over-
jena kopija, datum dokumenta oziroma ove-
rovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,

– obrtno dovoljenje, če gre za
opravljanje obrti ali obrti podobne dejavno-
sti (overjena kopija) ali odločba/soglas-
je/dovoljenje upravnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je jav-
ni razpis (overjena kopija);

3) originalni obrazci BON 1 in BON
2 ali BON 3, od katerih BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 30 dni na dan odpira-
nja ponudb ali napoved za odmero davka za
samostojne podjetnike z bilanco stanja in
uspeha za leto 1999, originalno potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS,

4) potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izda Agencija za plačilni promet ali Davč-
na uprava RS, Davčni urad, ne starejše od
30 dni na dan odpiranja ponudb,

5) potrdilo, da ponudnik ni pod pri-
silno upravo, v stečaju ali likvidacijskem po-
stopku (podjetja predložijo potrdila pristoj-
nega okrožnega sodišča, gospodarski od-
delek, sodni register, samostojni podjetniki
in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice),

6) potrdilo, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila vodstveni delavci
podjetja niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje – kazenska evi-
denca),

7) bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% vrednosti vsote ponudbe,
veljavno najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, vendar le v primeru kadar nje-
gova ponudba (na eno ali več skupin) pre-
sega vsoto 25,000.000 SIT,

8) izjavo banke, kolikor ponudba (na
eno ali več skupin) presega vsoto
25,000.000 SIT, da bo v primeru sklenitve
pogodbe, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo na pr-
vi poziv, brez ugovorov naročnika garancije,
v višini 5% pogodbene vrednosti, ki bo ve-
ljala vsaj še en dan po dokončni izvedbi
posla.

9) vzorec,
10) vse izjave podpisane in požigo-

sane,

11) vse podatke za ocenjevanje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbo po 4. 12. 2000 po
12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1) cena artikla – utež 0,6

Ocena  Kriterij
10  najnižja cena
1,00-9,99  obratno sorazmerna najnižji

ceni

Dobljena ocena za posamezno skupino
na katero se ponudnik prijavlja se pomnoži z
utežjo in tako dobi št. točk za merilo (npr.
ponudnik A ponudi najnižjo ceno X SIT, po-
nudnik B pa višjo ceno Y SIT; ponudnik A
prejme oceno 10, ponudnik B pa oceno
(X/Y) x 10; pridobljena ocena se pomnoži še
z utežjo 0,6 in tako dobi končno št. točk).

2) kakovost vzorca – utež 0,3

Ocena  Kriterij
10  ustreza STO, odlična izde-

lava
6  delno ustreza STO, odlična

izdelava:
delno ustreza STO: odsto-
panje v vizualnem izgledu,
manjša odstopanja, ki ne
spremenijo funkcionalnih
karakteristik

3  ustreza ali delno ustreza
STO, zadovoljiva izdelava:
zadovoljiva izdelava: slabo
izdelani šivi, neravni šivi,
okrasni šivi slabo izdelani,
poškodovano zgornje usnje
– zgornji del, poškodovan
podplat, slabo lepljeno

1  ne ustreza STO, nekakovo-
stna izdelava.

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži z utežjo in tako dobi št. točk.

V primeru, da je vzorec ocenjen z oceno
1, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.

3) urejenost službe kakovosti – 0,1 utež

Ocena  Kriterij
10  certifikat ISO
6  pravilnik kakovosti
4  medfazna in končna kon-

trola
2  samo medfazna in končna

kontrola
1  nima kontrole kakovosti

Pridobljeno oceno se pomnoži z utežjo
in tako dobi končno št. točk za merilo.

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih in znaša
10 točk.

Naročnik bo s sklepom izbral ponudni-
ka, ki bo dosegel največje skupno število
točk za posamezno skupino.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik bo moral izdelati ponujeni
izdelek po standardih MORS.
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Standarde ponudniki dvignejo na
MORS-u, Urad za logistiko, Sektor za
opremljanje, Kardeljeva ploščad 26, Ljub-
ljana, pri Valeriji Čižman, ravno tako je pri
njej možen tudi ogled vzorcev, vse po pred-
hodni telefonski najavi: 061/171-28-33 ali
061/171-25-70 od 8. do 9. ure, v času od
objave javnega razpisa pa do datuma odda-
je ponudb na ta javni razpis.

Vsi zahtevani vzorci se naročniku pre-
dložijo brezplačno!

Ponudnik mora k ponudbi priložiti teh-
nične podatke in ateste za vse vgrajene re-
prometeriale za skupino na katero se prijav-
lja.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 8-379 Ob-38150
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
01/24-17-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: pisarniški material za potre-
be naročnika za čas enega leta. Natančnej-
ši opis je v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele ali skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: leto
2001. Pogodba bo sklenjena za čas enega
leta z možnostjo podaljšanja.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju tel.
01/24-17-179, faks 01/24-17-272, e-poš-
ta vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. do 17. 11.
2000 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: dokumentacija je brezplačna.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 2000, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešerno-
va 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročni-
ka v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj - Ponudba za dobavo pisarni-
škega materiala”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000, ob 12. uri, sedež naročnika,
sejna soba v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z ZJN.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogod-
be.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega ro-
ka za predložitev ponudb do konca zahteva-
ne veljavnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: cena in parametri (tehnični in splošni), v
utežnem razmerju 1:1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Cankarjev dom

Št. 3401/00 Ob-38155
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: dostava razpisane pi-
sarniške opreme je v 5. in 9. nadstropje JP
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža pisarni-
ške opreme.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
upoštevane bodo celovite ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 27,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: iz-

vajalec bo z dobavo pričel takoj po podpisu
pogodbe za 1. etapo, in do 31. 1. 2001 za
2. etapo.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 31. 1.
2001.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 10. 11. 2000 od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke!

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 27. 11. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe morajo biti odda-

ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Prijava naj ima obvezno pripi-
sano »Javni razpis JN 43/00 – Ponudba za
dobavo in montažo pisarniške opreme v 5.
in 9. nadstropju JP Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska 56, Ljubljana – Ne odpiraj!«.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000,
ob 12. uri v sejni sobi v I. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58/I, v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, mi-
nimalni plačilni rok 30 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od te
objave, oziroma samostojni podjetniki pri-
glasitveni list DURS, ki ni starejši od 30 dni
od te objave,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za ppravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa, datum overovi-
tve nje kopije ni starejši od 90 dni od te
objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer datum overovitve kopije BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2, oziroma BON 3 pa ne starejša od
30 dni od te objave, oziroma davčna odme-
ra samostojnega podjetnika za leto 1999,
ne starejše od 90 dni od te objave,

– neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
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nec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni od te
objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– izjavo ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti daja-
nja tehničnih informacij, zagotovitvi garancij
in servisiranju

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,
ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo pisar-

niške opreme podjetjem v Sloveniji,
– certifikat ISO razreda 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 17. 11. 2000.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Elektro Ljubljana d.d.,

Ljubljana

Št. 1616/2000 Ob-38156
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Koroška Bela, Cesta
talcev 2, 4270 Jesenice, faks
064-806-404.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Koro-
ška Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela,
4270 Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava in sadje,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
8. ostalo prehrambeno blago.

Vrsta, opis in orientacijske količine arti-
klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), za posa-
mezne sklope v celoti ali za posamezne
podskupine, kjer so določene.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,100.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki –
1,850.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 2,900.000
SIT,

3. ribe – 200.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje –

1,100.000 SIT,
5. zamrznjena in konzervirana zele-

njava in sadje – 400.000 SIT,
6. sadni sokovi in sirupi – 450.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 1,700.000 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago –

1,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Koroška Bela, Cesta talcev
2, Koroška Bela, 4270 Jesenice, tajništvo
osnovne šole, od 8. do 13. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.950 SIT, na račun naročnika št.:
51530-603-33465 – za razpisno dokumen-
tacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 11. 2000, do 12.30.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: Ponudba – ne odpiraj, števil-
ko tega Uradnega lista RS ter z navedbo
predmeta naročila.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Koroška Be-
la, Cesta talcev 2, Koroška Bela, 4270 Je-
senice, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, dne
20. 11. 2000, ob 13. uri, na naslovu na-
ročnika.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe po preteku roka za
oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora biti
70 dni od preteka roka za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člena ZJN): edino
merilo je cena.

15., 16., 17.
Osnovna šola Koroška Bela, Jesenice

Št. 250-2/00-3 Ob-38160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/39-36-600.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): izbira najugodnejšega po-
nudnika brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Šempter pri Gorici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinska oprema za
očesni oddelek (po specifikaciji iz razpis-
ne dokumentacije).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko opremo dobavi v celoti ali po
skupinah:

– očesni operacijski mikroskop,
– laser za fotokoagulacijo mrežnice,
– laser za fotodisrupcijo (ND-YAG),
– fundus kamera za fluoresceinsko in

ICG angiografijo.
K osnovni ponudbi lahko ponudnik po-

nudi opcije.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Ulica Pa-
dlih borcev 13a – tajništvo upravnih služb,
tel. 065/31-811, int. 295.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. november
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV,
virmansko na ŽR 52000-603-32020 ali go-
tovinsko pri blagajni zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. november 2000 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih bor-
cev 13a, Šempeter pri Gorici – tajništvo
upravnih služb (po pošti ali osebno).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. november 2000 ob 11. uri v medicinski
knjižnici (I. nadstropje osrednje stavbe bol-
nišnice).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba z bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do sklenitve po-
godbe (rok določen v razpisni dokumenta-
ciji).
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri kontaktnih osebah.

16., 17.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca”, Nova Gorica

Št. 7300000101-1 Ob-38161
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, na-
bava 449-23-02, faks 062/449-23-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: franko naročeno cen-
tralno skladišče Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tiskanje Biltena za prilož-
nostne poštne znamke in Programa iz-
daje poštnih znamk.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-79, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica na žiro račun
št. 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 11. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih šestih mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nje (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 24. 11. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 7300000101-1 Ob-38162
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, na-
bava 449-23-02, faks 062/449-23-79.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: franko naročeno cen-
tralno skladišče Ljubljana in Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tiskanje obrazcev v pošt-
nem prometu.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

87,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba je Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200, 062/449-23-02, faks
062/449-23-79, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica na žiro račun
št. 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3,000.000 SIT, če je ponud-
bena vrednost višja od 25 mio SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da ima veljavno registracijo in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih šestih mesecih od dneva sestavi-
tve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nje (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena cena po posameznem obrazcu.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 24. 11. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 2010/1-2000 Ob-38163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, 4000 Kranj, faks
064/226-702.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material; točna
specifikacija je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,300.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ma-

rec 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

december 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Kranj, Gospo-
svetska ul. 12, 4000 Kranj, tajništvo,
tel. 064/282-623, faks 064/226-702.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 11. 2000
med 8. 12. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-30393.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 11. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, 4000
Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko tega javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Zavod za zdravstve-
no varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12,
4000 Kranj, pritličje, sejna soba.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 11. 2000
po 9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom sprejemamo do 14. 11. 2000 po
faksu 064/229-702. Kontaktna oseba je
Miro Zavrl.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-38164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Martina Krpana, Gaš-
peršičeva 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Martina
Krpana, Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,781.563 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki –
2,718.982 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 3,163.748
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
629.804 SIT,

4. jajca – 188.500 SIT,
5. olja in izdelki – 410.440 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

2,145.200 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,602.739 SIT,
8. sadni sokovi – 1,592.434 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

494.840 SIT,
10. zmrznjeni izdelki iz testa –

294.780 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 3,826.280 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

813.816 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšiče-
va 10, 1000 Ljubljana, v tajništvu šole, vsak
dan od 9. do 12. ure, od 3. 11. 2000 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV) na žiro račun
50103-603-51243.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Martina Krpa-
na, Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 2000 ob 10. uri v prostorih Osnov-
ne šole Martina Krpana, Gašperšičeva 10,
1000 Ljubljana.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: na javni
razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zase-
bniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 11. 2000
do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na pod-

ročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naroči-
lu, dobijo potencialni ponudniki pri naročni-
ku Osnovni šoli Martina Krpana, Gašperši-
čeva 10, 1000 Ljubljana, pri ravnateljici šo-
le Zori Lah, na tel. 061/126-24-01, faks
061/140-85-74.

16., 17.
Osnovna šola Martina Krpana,

Ljubljana

Ob-38192
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona in telefaksa: Osnovna šola Šempas,
Šempas 76 c, 5261 Šempas, tel.
05/307-71-00, telefaks 05/307-71-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šem-
pas, Šempas 76 c, 5261 Šempas.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenega bla-
ga po naslednjih skupinah:

1. meso,
2. mesni izdelki,
3. piščančje meso,
4. zmrznjene ribe,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. siri,
7. kruh,
8. pecivo,
9. piškoti,
10. sveža in suha zelenjava in sadje,
11. jajca,
12. zmrznjena zelenjava in sadje,
13. mlevski izdelki,
14. testenine,
15. konzervirano sadje, zelenjava, ribe,
16. sadni sokovi,
17. sirupi,
18. čaji,
19. ostalo prehrambeno blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telji lahko predložijo ponudbo za celotno
javno naročilo ali samo za posamezno sku-
pino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dvoletna vrednost 24,112.000 SIT

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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1. meso: 3,940.000 SIT
2. mesni izdelki: 2,770.000 SIT
3. piščančje meso: 1,000.000 SIT
4. zmrznjene ribe: 404.000 SIT
5. mleko in mlečni izdelki: 2,412.100

SIT
6. siri: 380.500 SIT
7. kruh: 871.200 SIT
8. pecivo: 3,244.700 SIT
9. piškoti: 156.400 SIT
10. sveža in suha zelenjava in sadje:

2,122.000 SIT
11. jajca: 258.000 SIT
12. zmrznjena zelenjava in sadje:

300.000 SIT
13. mlevski izdelki: 140.500 SIT
14. testenine: 241.000 SIT
15. konzervirano sadje, zelenjava, ri-

be: 447.300 SIT
16. sadni sokovi: 310.500 SIT
17. sirupi: 1,704.500 SIT
18. čaji: 167.700 SIT
19. ostalo prehrambeno blago:

3,241.600 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava blaga od predvidoma 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava do 31. 12. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu naročnika: Osnovna šola Šempas,
Šempas 76 c, 5261 Šempas – tajništvo
šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do 30. 11. 2000,
vsak delovnik od ponedeljka do petka od 8.
do 14. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 7.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30073.

7. (a) Datum in ura, kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 5. 12. 2000 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Šempas, Šem-
pas 76 c, 5261 Šempas.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 12. 2000
ob 15. uri v prostorih naročnika, na naslovu
Osnovna šola Šempas, Šempas 76c, 5261
Šempas.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za
javno odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
je najnižja cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
šole, kontaktna oseba: Alenka Rodman, tel.
05/307-71-00.

16., 17.
Osnovna šola Šempas

Ob-38198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Miren, Miren 140,
5291 Miren, faks 39-54-048.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Miren,
Miren 140.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava kombija.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

ločijo ponudniki v ponudbi.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do konca februarja 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Osnovna šola Miren, Mi-
ren 140.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati v času do 17. 11.
2000, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR
št. 52000-603-30122.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 12. 2000 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Miren, Miren
140, 5291 Miren.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2000
ob 13. uri v prostorih naročnika, na naslovu
Osnovna šola Miren, Miren 140, 5291 Mi-
ren.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri,
določeni za javno odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, dobavni rok, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
šole. Kontaktna oseba je Bogomir Nemec.

16., 17.
Osnovna šola Miren

Ob-38199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Miren, Miren 140,
5291 Miren.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člena ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Miren,
Miren 140

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po naslednjih skupinah:

 1. meso,
 2. mesni izdelki,
 3. zmrznjene ribe,
 4. mleko in mlečni izdelki,
 5. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
 6. sveža in suha zelenjava in sadje,
 7. zmrznjena zelenjava in sadje,
 8. mlevski izdelki in testenine,
 9. sadni sokovi, čaji, pijače,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. ostalo prehrambeno blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo za posamezno
skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dvoletna vrednost 35,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

 1. meso: 7,800.000 SIT,
 2. mesni izdelki: 2,000.000 SIT,
 3. zmrznjene ribe: 200.000 SIT,
 4. mleko in mlečni izdelki:

5,000.000 SIT,
 5. kruh, pekovsko pecivo, slaščice

2,000.000 SIT,
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 6. sveža in suha zelenjava in sadje
6,100.000 SIT,

 7. zmrznjena zelenjava in sadje
500.000 SIT,

 8. mlevski izdelki in testenine
900.000 SIT,

 9. sadni sokovi, čaji, pijače
2,000.000 SIT,

10. zmrznjeni izdelki iz testa
1,000.000 SIT,

11. ostalo prehrambeno blago
7,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava blaga bo od predvidoma 1. 1. 2001
do 31. 12. 2002.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava do 31. 12. 2002.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Osnovna šola Miren, Mi-
ren 140.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati v času do
17. 11. 2000, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR
št. 52000-603-30122.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 12. 2000 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Miren, Miren
140, 5291 Miren.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2000
ob 14. uri v prostorih naročnika, na naslovu
Osnovna šola Miren, Miren 140, 5291 Mi-
ren.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedeno v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira
v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu s pogoji iz razpisne dokumen-
tacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri do-
ločeni za javno odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
šole. Kontaktna oseba je  Herta Brisko.

16., 17.
Osnovna šola Miren

Ob-38247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno vzgojno-izobraževalni zavod
osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16,
Mežica, 02/82-35-107.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno vzgojno-izobra-
ževalni zavod osnovna šola Mežica, Parti-
zanska cesta 16, Mežica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

– mleko in mlečni izdelki – 2,443.444
SIT,

– meso in mesni izdelki – 3,097.140
SIT,

– ribe in konzervirane ribe – 113.900
SIT,

– jajca – 61.600 SIT,
– olja – 170.388 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –

580.280 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava

– 302.920 SIT,
– sveže in suho sadje – 1,436.230 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje –

162.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki – 520.380

SIT,
– žito, mlevski izdelki in testenine –

516.676 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 3,614.616

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi – 379.900

SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

1,381.098 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo tudi samo za
del zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,770.572 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– mleko in mlečni izdelki – 2,443.444
SIT,

– meso in mesni izdelki – 3,097.140
SIT,

– ribe in konzervirane ribe – 113.900
SIT,

– jajca – 61.600 SIT,
– olja – 170.388 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –

580.280 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava

– 302.920 SIT,
– sveže in suho sadje – 1,436.230 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje –

162.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki – 520.380

SIT,
– žito, mlevski izdelki in testenine –

516.676 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo – 3,614.616
SIT,

– slaščičarski izdelki in keksi – 379.900
SIT,

– ostalo prehrambeno blago –
1,381.098 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava v letu 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šo-
la Mežica, Partizanska cesta 16, Mežica – v
tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.140 SIT (v ceni je
vključen DDV) s potrjenim nalogom za pre-
nos na ŽR št. 51830-603-32842 odprt pri
APPNI Ravne na Koroškem.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 2000, do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni vzgojno-izobraževal-
ni zavod osnovna šola Mežica, Partizanska
cesta 16, Mežica z napisom “Ponudba –
Ne odpiraj” z navedbo javnega razpisa, na
katerega se ponudba nanaša. Ovoji morajo
biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000, ob 10. uri v zbornici Javno
vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna
šola Mežica, Partizanska cesta 16, Mežica.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti ali zasebniki, ki imajo v priglasitvenem
listu vpisano dejavnost, katere predmet je
javni razpis. Ostali zahtevani pogoji so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti do vključno 28. 2. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo uporabljena nasled-
nja merila:

1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika.

Podrobnejša razlaga meril in načina oce-
njevanja je v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod

osnovna šola Mežica
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Ob-38248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni vzgojno-izobraževalni zavod
osnovna šola Črna na Koroškem, Center
142, Črna na Koroškem, 02/82-38-176.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno vzgojno-izobra-
ževalni zavod osnovna šola Črna na Koro-
škem, Center 142, Črna na Koroškem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava blaga po naslednjih
skupinah:

1. živila
– mleko in mlečni izdelki –

1,830.200 SIT,
– meso in mesni zdelki – 2,927.400

SIT,
– ribe – 107.800 SIT,
– sveža zelenjava in sadje –

1,192.000 SIT,
– konzervirana zelenjava in sadje –

125.000 SIT,
– sokovi – 606.800 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo –

5,761.100 SIT,
– žita in testenine – 314.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

1,150.700 SIT.
2. kurilno olje – ekstra lahko

8,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo tudi samo za
eno skupino blaga in v okviru skupine –
živila samo za del zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
1. skupina – živila 14,015.000 SIT,
2. skupina – kurilno olje 8,000.000

SIT.
Skupna vrednost javnega naročila je

22,015.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. živila
– mleko in mlečni izdelki –

1,830.200 SIT,
– meso in mesni zdelki – 2,927.400

SIT,
– ribe – 107.800 SIT,
– sveža zelenjava in sadje –

1,192.000 SIT,
– konzervirana zelenjava in sadje –

125.000 SIT,
– sokovi – 606.800 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo –

5,761.100 SIT,
– žita in testenine – 314.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

1,150.700 SIT.
2. kurilno olje – ekstra lahko –

8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šo-
la Črna na Koroškem, Center 142, Črna na
Koroškem – v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT (v brez DDV)
s potrjenim nalogom za prenos na ŽR št.
51830-603-32858 odprt pri APPNI Ravne
na Koroškem.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe za 1. skupi-
no – živila in 2. skupino – kurilno olje je
potrebno predložiti do 27. 11. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni vzgojno-izobraževalni
zavod osnovna šola Črna na Koroškem,
Center 142, Črna na Koroškem z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo skupino
blaga, na katero se prijavlja in javnega razpi-
sa, na katerega se ponudba nanaša. Ovoji
morajo biti zapečateni. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. skupina – živila – 28. 11. 2000,

ob 12. uri, v učilnici gospodinjskega pou-
ka, v drugem nadstropju Javno vzgojno-izo-
braževalnega zavoda osnovna šola Črna
na Koroškem, Center 142, Črna na Koro-
škem.

2. skupina – kurilno olje – 28. 11.
2000, ob 14. uri v učilnici gospodinjskega
pouka, v drugem nadstropju Javno vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda osnovna šola Čr-
na na Koroškem, Center 142, Črna na Ko-
roškem.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti ali zasebniki, ki imajo v priglasitvenem
listu vpisano dejavnost, katere predmet je
javni razpis. Ostali zahtevani pogoji so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti do vključno 28. 2. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
be bodo ocenjene po posamezni skupini. V
okviru skupine živila pa bodo ponudbe oce-
njene po posameznih sklopih živil.

Pri ocenjevanju ponudb bodo uporablje-
na naslednja merila:

1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika.

Podrobnejša razlaga meril in načina oce-
njevanja je v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod

osnovna šola Črna na Koroškem

Ob-38249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni vzgojno-izobraževalni zavod
osnovna šola Koroški jeklarji, Javornik 35,
Ravne na Koroškem, 02/82-20-208.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javni vzgojno-izobra-
ževalni zavod Osnovna šola Koroški jeklarji,
Javornik 35, Ravne na Koroškem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

– mleko in mlečni izdelki – 2,700.000
SIT,

– meso in mesni zdelki – 6,200.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe – 270.000

SIT,
– jajca – 110.000 SIT,
– olja – 300.000 SIT,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –

1,300.000 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava –

1,900.000 SIT,
– sveže in suho sadje – 2,800.000 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje –

200.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki – 950.000

SIT,
– žito, mlevski izdelki in testenine –

1,600.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 4,900.000

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi –

1,000.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago – 370.000

SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dniki se lahko potegujejo tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– mleko in mlečni izdelki – 2,700.000
SIT,

– meso in mesni zdelki – 6,200.000 SIT,
– ribe in konzervirane ribe – 270.000

SIT,
– jajca – 110.000 SIT,
– olja – 300.000 SIT,
– sveža zelenjava in stročnice –

1,300.000 SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava –

1,900.000 SIT,
– sveže in suho sadje – 2,800.000 SIT,
– zamrznjeno in konzervirano sadje –

200.000 SIT,
– sadni sokovi in drugi napitki – 950.000

SIT,
– žito, mlevski izdelki in testenine –

1,600.000 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo – 4,900.000

SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi –

1,000.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago – 370.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava v letu 2001.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šo-
la Koroški jeklarji, Javornik 35, Ravne na
Koroškem – v tajništvu šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.140 SIT (v ceni je
vključen DDV) s potrjenim nalogom za pre-
nos na ŽR št. 51830-603-33743 odprt pri
APPNI Ravne na Koroškem.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 2000, do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni vzgojno-izobraževal-
ni zavod osnovna šola Koroški jeklarji, Ja-
vornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, z
napisom “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo
javnega razpisa, na katerega se ponudba
nanaša. Ovoji morajo biti zapečateni. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000, ob 12. uri v gospodinjski
učilnici Javno vzgojno-izobraževalnega za-
voda snovna šola Koroški jeklarji, Javornik
35, Ravne na Koroškem.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma listine, ki je podlaga za plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti ali zasebniki, ki imajo v priglasitvenem
listu vpisano dejavnost, katere predmet je
javni razpis. Ostali zahtevani pogoji so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti do vključno 28. 2. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri iz-
biri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števana naslednja merila:

1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika.

Podrobnejša razlaga meril in načina oce-
njevanja je v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod

osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem

Su 36/2000 Ob-38258
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, 2503 Maribor, faks 211-196.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Mariboru in Okrajna sodišča v Mariboru,
Lenartu in Slovenski Bistrici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava pisarniškega mate-
riala.

Količina in ostale podrobnosti so razvi-
dne iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin za posamezni artikel, glede
na potrebe med letom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celotne-
ga naročila, se pri izbiri ne bodo upoštevale.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v letu 2001, od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Mariboru, vložišče, So-
dna ulica 14, Maribor, pri Ljubi Novak, med
9. in 15. uro, od ponedeljka do petka, po
objavi javnega razpisa.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 11. 2000 do
15. ure, ne glede na način prenosa poši-
ljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici, z navedbo točnega naslo-
va ponudnika in z obveznim pripisom “Javni
razpis – ponudba blaga – ne odpiraj”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Maribo-
ru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 2000 ob 10. uri, v sobi št. 253/II
Okrožnega sodišča v Mariboru, Sodna ulica
14.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila, z veljavnostjo do 30. 1. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe do dneva, ki je opre-
deljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. kvaliteta,
2. cena,
3. stalnost zalog,
4. razne ugodnosti,
5. ponudba izven specifikacije.

Merila so obrazložena in ocenjena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Okrožno sodišče v Mariboru, tel.
225-441, Sonja Tomažič.

16., 17.
Okrožno sodišče v Mariboru

Št. 54-11/00 Ob-38260
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za endoskopsko
diagnostiko.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila: oprema
za endoskopsko diagnostiko: 30,000.000
SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
4. 12. 2000, vsak dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom Opre-
ma za endoskopsko diagnostiko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 4. 12.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila (zgradba
oskrbe in vzdrževanja – IB pisarna), Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 9. uri, v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavna do
20. 6. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 60 dni od
datuma prevzema blaga.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec
posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije, oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan, določen za odpira-
nje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji, oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register, mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan, določen
za odpiranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan, določen za od-
piranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan, določen za odpiranje
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali Podatke iz bilance uspeha in Po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan, določen za od-
piranje ponudb;

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema opreme;

8. da je ponudnik doslej že dobavil
opremo, ki je predmet tega razpisa. Obvez-
no priložite potrjeno referenco s strani inve-
stitorja;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano na
Oddelek pediatrijo ter na Oddelek za gas-
troentologijo in endoskopijo;

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa 60 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe;

11. da zagotavlja pooblaščen in uspo-
sobljen servis za dobavljeno opremo;

12. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
10 let po izteku garancijske dobe;

13. da zagotavlja odzivni čas servisa
8 ur ter maksimalen čas za dobavo rezer-
vnih delov in odpravo napak 48 ur;

14. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

15. da ima garancijski list (garancij-
sko izjavo), s katerimi garant jamči za brez-
hibno delovanje izdelka v garancijskem ro-
ku najmanj 12 mesecev;

16. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
20. 6. 2001;

17. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro izved-
bo posla v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahteval;

18. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
5. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost predračuna.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tel. 062/321-25-66.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 53-10/00 Ob-38261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: monitorji za nadzor vitalnih
funkcij s centralo, 6 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila: monitor-
ji za nadzor vitalnih funkcij s centralo:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do 4.
12. 2000, vsak dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,

na žiro račun št. 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom Moni-
torji za nadzor vitalnih funkcij s centralo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 4. 12.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila (zgradba
oskrbe in vzdrževanja – IB pisarna), Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 12. 2000 ob 11. uri, v mali kon-
ferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavna do
20. 6. 2001.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 60 dni od
datuma prevzema blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec
posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek li-
kvidacije, oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan, določen za odpira-
nje ponudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji, oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register, mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan, določen
za odpiranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan, določen za od-
piranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan, določen za odpiranje
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali Podatke iz bilance uspeha in Po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan, določen za od-
piranje ponudb;

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
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– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz celotnega razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema opreme;

8. da je ponudnik doslej že dobavil
dvajset monitorjev za nadzor vitalnih funkcij
s centralo istega proizvajalca enake kakov-
osti, kot jih ponuja na tem javnem razpisu;

9. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano na
oddelek;

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa 60 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe;

11. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

12. da bo v primeru izpada opreme
zaradi okvare zagotovil funkcionalno nado-
mestilo slednje;

13. da bo pred izdobavo ali takoj po
izdobavi usposobil pooblaščeno osebo
SBM za diagnosticiranje in odpravo napak
ter izvajanje rednih servisnih procedur na
dobavljeni opremi;

14. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov ter potrošnega materiala še najmanj
10 let po izteku garancijske dobe;

15. da zagotavlja odzivni čas servisa
8 ur ter maksimalen čas za dobavo rezer-
vnih delov in odpravo napak 48 ur;

16. da zagotavlja šolanje naročniko-
vega strokovnega kadra;

17. da ima CE certifikat, s katerim
izkazuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujenega blaga v skladu s smernicami
93/42/EEC;

18. da nudi garancijo za dobavljeno
blago;

19. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
20. 6. 2001;

20. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za dobro izved-
bo posla v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahteval;

21. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
5. 12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost predračuna.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tel. 062/321-25-66.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-38262
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: UZ aparatura, 1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

4. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 12. 2000,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 – s
pripisom za razpisno dokumentacijo: UZ
aparatura.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 12. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila (zgradba
oskrbe in vzdrževanja – IB pisarna), Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 2000 ob 11. uri, v mali konferenčni
predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2,500.000 SIT, veljavna do
31. 1. 2002.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 60 dni od
datuma prevzema blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: eden nosilec
posla.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

1. da ima potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni (na dan, določen za odpiranje po-
nudb);

2. da ima potrdilo sodišča o registra-
ciji, oziroma ponudnik, ki ni vpisan v sodni
register, mora predložiti potrdilo davčnega
urada o opravljanju dejavnosti, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan, določen
za odpiranje ponudb);

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan, določen za od-
piranje ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan, določen za odpiranje
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali Podatke iz bilance uspeha in Po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan, določen za od-
piranje ponudb;

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
blaga;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema opreme;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo in montirano v
prostore operacijskega bloka;

9. da zagotavlja dobavo blaga v roku
60 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe;

10. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

11. da zagotavlja dobavo rezervnih
delov še najmanj 7 let po izteku garancijske
dobe;

12. da zagotavlja odzivni čas servisa
največ 8 ur po prejemu pisnega obvestila
ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih
delov in odpravo napak;

13. da zagotavlja po opravljeni mon-
taži, šolanje naročnikovega strokovnega
osebja;

14. da ima CE certifikat, s katerim
izkazuje varnost, kakovost in uporabnost po-
nujenega blaga v skladu s smernicami
93/42/ESS;

15. da nudi najmanj 12-mesečno ga-
rancijo za dobavljeno blago;

16. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2,500.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2002;

17. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% pogodbene vre-
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dnosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik
ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe zahte-
val;

18. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijskem roku v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe zahteval.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno 7.
12. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost predračuna ob izpolnjeva-
nju vseh izločitvenih kriterijev in vseh te-
hničnih parametrov.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v pisni obliki, faks 02/311-533.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 26-2000 Ob-38265
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Kr-
ško, tel. 07/488-02-04, faks 07/49-22-037.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Kr-
ško, Kostanjevica in Senovo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje lahko,
ca. 100.000 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga,za
katere dele oziroma skupine: ponudnik se
lahko poteguje za naročilo v celoti.

 (č) Ocenjena vrednost naročila:
10,800.000 SIT.

 (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

stopne dobave po dogovoru v letu 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig in dokazilo o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (vključno z DDV) na žiro račun
51600-603-30902 z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 11. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Tatjana Fabjančič Pavlič, CKŽ 56, 8270
Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 12. uri na naslovu ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti blaga z veljavnostjo do podpisa
pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 07/488 02 06, mobitel 041/46-44-29,
faks 07/49-22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 25-2000 Ob-38267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Kr-
ško, tel. 07/488-02-04, faks 07/49-22-037.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve (18. člen ZJN) za posto-
pno dobavo pisarniškega materiala.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material. Okvir-
na količina blaga je razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga,za
katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,100.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: ne.

4. Datum dobave, če je predvideno: po-
stopne dobave na podlagi naročilnic od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig in dokazilo o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (vključno z DDV) na žiro račun
51600-603-30902 z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,

Tatjana Fabjančič Pavlič, CKŽ 56, 8270
Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 12,30. na naslovu ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti bla-
ga z veljavnostjo do podpisa pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno–poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ 56,
8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 07/488-02-206, mobitel 041/46-44-29,
faks 07/49-22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 26-2000 Ob-38268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Kr-
ško, tel. 07/488-02-04, faks 07/49-22-037.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni material,
zdravila. Okvirna količina blaga je razvidna
iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga,za
katere dele oziroma skupine: ponudnik se
lahko poteguje za naročilo po skupinah v
celoti.

  (č) Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično:

1. zdravstveni material:  16,000.000
SIT,

 2. zdravila: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

stopne dobave na podlagi naročilnic v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.
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  Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig in dokazilo o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (vključno z DDV) na žiro račun
51600-603-30902 z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Tatjana Fabjančič Pavlič, CKŽ 56, 8270
Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 13.30 na naslovu ZD Kr-
ško,  CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti bla-
ga z veljavnostjo do podpisa pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 07/488-02-06, mobitel 041/46-44-29,
faks 07/49-22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 26-2000 Ob-38269
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Kr-
ško, tel. 07/488-02-04, faks 07/49-22-037.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve za blago.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: laboratorijski material,
RTG material. Okvirna količina blaga je raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga,za
katere dele oziroma skupine: dobavitelj se
lahko poteguje za naročilo po skupinah:

1. laboratorijski material – najmanj
80% letne količine,

2. RTG material – samo za ves sklop.
Dobavitelj lahko ponudi vse ali samo po-

samezni sklop iz predmeta naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

 (d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično:

1. Laboratorijski material
12,100.000 SIT,

 2. RTG material 1,900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: po-

stopne dobave na podlagi naročilnic v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig in dokazilo o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (vključno z DDV) na žiro račun
51600-603-30902 z virmanom ali splošno
položnico.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Tatjana Fabjančič Pavlič, CKŽ 56, 8270
Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 13. uri na naslovu ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti
blaga z veljavnostjo do podpisa pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno do-
kumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno –poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 07/488-02-06, mobitel 041/46-44-29,
faks 07/49-22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 09-58/2000 Ob-38274
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Hydrovod d.o.o., družba za komu-
nalno dejavnost, Ljubljanska cesta 38, 1330

Kočevje, tel. 01/8951-430, faks
01/8953-182.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vodovodni material za vzdr-
ževanje in izgradnjo komunalne infra-
strukture. Okvirna količina in specifikacija
blaga sta razvidni iz razpisne dokumentaci-
je.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ne –
dobavitelj mora ponuditi dobavo vsega raz-
pisanega vodovodnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2002.
5. Predviden datum zaključka dobave:

31. 1. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo –Jožica Lavrač, tel. 01/8951-430
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 11.900
SIT na žiro račun naročnika št.
51300-601-10308, z navedbo predmeta
naročila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 7. 12. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Hydrovod d.o.o., Ljubljan-
ska cesta 38, 1330 Kočevje, tajništvo (za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne, kot to predvideva Zakon o javnih naroči-
lih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 2000, ob 8. uri, v tajništvu podjetja
Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogojih, ponujenih v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba in
ostala razpisna dokumentacija.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: ponu-
dniki morajo za priznanje sposobnosti pre-
dložiti in izpolniti vse dokumente in obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpira-
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njem ponudb velja določilo 28. člena zako-
na o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot me-
rilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:

– najnižja ponudbena cena ob upošte-
vanju fiksnih cen v času pogodbenega roka
ne glede na inflacijska gibanja (40% delež),

– dobavni roki (15% delež),
– garancija za razpisani material (10%

delež),
– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika pri sorodnih ko-

munalnih podjetjih (področje vodopreskrbe)
v obdobju 1996 – 2000 (20% delež),

– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, mož-
nost kompenzacije, …) (5% delež).

Podrobnejši način uporabe meril in raz-
vrstitve prispelih ponudb je podan v razpisni
dokumentaciji.

Za posamezno merilo se za najugodnej-
šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tel. 01/8951-430, faks 01/8953-182.

Naročnik si pridržuje pravico do even-
tualno manjše ali večje nabave posamez-
nega vodovodnega materiala od razpisane
količine oziroma pogodbene vsote, kar je
odvisno od potreb pri vzdrževanju infras-
trukture, odpravi nastalih okvar na cevovo-
dih ter glede na pridobljena dela oziroma
na razpoložljiva in namenska finančna sred-
stva. V vseh navedenih primerih izbrani po-
nudnik nima pravice do uveljavljanja od-
škodnine.

Naročnik lahko v času pred sklenitvijo
pogodbe zavrne vse ponudbe ali prekliče
razpisni postopek brez obveznosti, da pri-
zadete ponudnike obvesti o razlogih za tak-
šno dejanje. Ponudniki v teh primerih nima-
jo pravice do odškodnine.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

16. 17
Hydrovod, d.o.o., Kočevje

Št. 0512/3-308/131-00 Ob-38275
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/132-5125, telefaks
01/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za nabavo olj, maziv,
hladilne tekočine in tekočine za vetrobran-
ska stekla.

3. (a) Kraj dobave: dobava olj, maziv, hla-
dilne tekočine in tekočine za vetrobranska
stekla se bo vršila na Ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije, Vodovodna
93a, Ljubljana in na ostalih organizacijskih
enotah Ministrstva za notranje zadeve na
območju celotne države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila

je nabava olj, maziv, hladilne tekočine
in tekočine za vetrobranska stekla, in
sicer:

– sklop 1: olja in maziva:
– podsklop 1.1: motorna olja;
– podsklop 1.2: olja za menjalnike in

diferenciale;
– podsklop 1.3: zavorna olja;
– podsklop 1.4: maziva;

– sklop 2: hladilne tekočine in tekočine
za stekla:

– podsklop 2.1: hladilne tekočine;
– podsklop 2.2: tekočine za stekla.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko ponudijo predmet javnega na-
ročila v celoti, ali po posameznih sklopih.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih
podsklopov, točk oziroma postavk iz posa-
meznega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 23,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– sklop 1: 18,600.000 SIT,
– sklop 2: 4,800.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivno za čas

enega leta od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
do 15. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de (tel. 061/172-4383), kontaktna oseba
je Milan Ramovš, tel. 061/172-56-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-131-00.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 11. 2000, do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 11.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so podani v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po vsakokratni
dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
bavi olj, maziv, hladilne tekočine in tekočine
za vetrobranska stekla, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 130 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, finančna sposobnost in ISO cer-
tifikat.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 25 točk, za referen-
ce je 10 točk, za finančno sposobnost je 6
točk in za ISO certifikat je 4 točke.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-38276
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška
cesta 15, 2000 Maribor (telefaks
02/331-66-50).

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Ma-
ribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov za šolsko kuhinjo po naslednjih sku-
pinah:

1. skupina: meso, mesni izdelki in
ribe,

2. skupina: sokovi,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki,
5. skupina: sadje in zelenjava,
6. skupina: ostalo prehrambeno bla-

go.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo za vsa živila, za
posamezne skupine živil ali za posamezna
živila znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 7.050.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. skupina: meso, mesni izdelki in ri-
be: skupaj 832.000 SIT,

2. skupina: sokovi: skupaj 548.000
SIT,

3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
skupaj 1,790.000 SIT,

4. skupina: kruh, pekovski in slašči-
čarski izdelki: skupaj 1,640.000 SIT,

5. skupina: sadje in zelenjava: skupaj
1,380.000 SIT,

6. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: skupaj 860.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. december 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška cesta
15, 2000 Maribor, tajništvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 7. novembra
2000 do 24. novembra 2000, vsak delovni
dan od 9. do 13. ure. Dvig po predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo na Osnovni šoli
Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Ma-
ribor, v tajništvu, proti plačilu 15.000 SIT na
žiro račun Osnovne šole Maksa Durjave,
Ruška cesta 15, 2000 Maribor, št.
51800-603-30208.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle na naslov Osnovne
šole Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000
Maribor, v tajništvo, do 27. novembra 2000,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapečate-
ni ovojnici, katera mora biti na naslovni strani
opremljena z naslovom: »Osnovna šola Mak-
sa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
»ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
živila«, z oznako skupine na katero se po-
nudba nanaša.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. novembra
2000 ob 13. uri, v učilnici št. 6/P Osnovne
šole Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000
Maribor. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in tehnič-
ne pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so usposobljeni in sposobni izvesti na-
ročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 31. decembra 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave-interventna naročila do 4

točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 4 točke.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finan-
čna sredstva in dejanske potrebe. Informa-
cije se dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Ob-38277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Simona Jenka, Smle-
dnik 73, 1216 Smlednik (telefaks
01/362-76-32).

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola Si-
mona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smlednik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov za šolsko kuhinjo v letu 2001, po
naslednjih skupinah:

1. skupina: meso, mesni izdelki in
ribe,

2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki,
4. skupina: sadje in zelenjava,
5. skupina: ostalo prehrambeno bla-

go.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo za vsa živila, za
posamezne skupine živil ali za posamezna
živila znotraj skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 6,940.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. skupina: meso, mesni izdelki in ri-
be: skupaj 1,760.000 SIT,

2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
skupaj 900.000 SIT,

3. skupina: kruh, pekovski in slašči-
čarski izdelki: skupaj 1,980.000 SIT,

4. skupina: sadje in zelenjava: skupaj
800.000 SIT,

5. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: skupaj 1,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava prehrambenih artiklov v letu
2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. december 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik 73,
1216 Smlednik, tajništvo šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 6. novembra 2000
do 24. novembra 2000, vsak delovni dan od
9. do 13. ure. Dvig po predložitvi potrdila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo na Osnovni šoli
Simona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smle-
dnik, v tajništvu, proti plačilu 15.000 SIT na
žiro račun ALTUS consulting d.o.o. Ljublja-
na, št. 50100-601-287741, sklic na št.
030-2000 po modelu 00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov Osnovne
šole Simona Jenka, Smlednik 73, 1216
Smlednik, v tajništvo, do 28. novembra
2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbo oddati v zapeča-
teni ovojnici, katera mora biti na naslovni
strani opremljena z naslovom: »Osnovna šo-
la Simona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smle-
dnik.

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka
»ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
živila«, z oznako skupine na katero se po-
nudba nanaša.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti ime in
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. novembra
2000 ob 14. uri, v prostorih Osnovne šole
Simona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smle-
dnik. Predstavniki ponudnikov, ki bodo so-
delovali pri javnem odpiranju ponudb, se
morajo izkazati s pisnim pooblastilom.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: na jav-
ni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so registrirani ali imajo dovoljenje za
opravljanje tovrstnih dejavnosti,

– izpolnjujejo formalne delovne in tehnič-
ne pogoje,

– imajo stalno zaposlene delavce oziro-
ma so usposobljeni in sposobni izvesti na-
ročilo,

– odgovarjajo zahtevam razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati najkasneje do 31. decembra 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena do 10 točk,
– kvaliteta živil do 5 točk,
– izvor porekla blaga do 5 točk,
– reference do 5 točk,
– lastna proizvodnja do 5 točk,
– dobavni roki do 4 točke,
– rok dobave-interventna naročila do 4

točke,
– druge posebne ugodnosti ponudnika

do 4 točke.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši ali večji obseg dobave od
razpisanega, glede na razpoložljiva finan-
čna sredstva in dejanske potrebe. Informa-
cije se dajejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik

Št. 10470 Ob-38278
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, tel. 01/43-41-100, faks
01/43-61-228.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
I. osebna vozila:
– VW Polo 1.4, 3 vrata – predvidoma 11

kosov,
– VW Golf 1.4, 3 vrata s klimo, predvi-

doma 4 kosi;
II. terenska vozila:
– Honda CR-V 2.0 – predvidoma 1 kos.
Vsa vozila (I+II) morajo biti opremljena z

radiom in s kompletom zimskih in letnih
pnevmatik!

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponu-
dnik se lahko prijavi za dobavo vozil v celoti
ali ločeno po točki I ali II.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
37,850.000 SIT skupaj z DDV.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– ocena vrednosti točke I: 32,250.000
SIT,

– ocena vrednosti točke II: 5,600.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje 5 dni po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Repu-

blike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/43-41-114, Dušica Gimpelj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 11. 2000
do 17. 11. 2000, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 10.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR SKZG RS št.
50102-603-44803, z označbo (sklic)
77-10-00.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
58, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi SKZG
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe predložiti bančno garanci-
jo v znesku 8% ponudbene vrednosti, ki
mora veljati najmanj 95 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe, ki izpolnju-
jejo zahteve podrobno opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od dneva od-
piranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok za motor in pogonske

dele,
– garancijski rok za prerjavenje pločevine,
– reference iz naslova javnega naroča-

nja,
– dodatne ugodnosti: obvezen odkup

enajstih osebnih motornih vozil Škoda favo-
rit (letnik 1993, prevoženih od 32.000 do
77.000 km). Ocenjuje se ponujena odku-
pna cena. Obvezen odkup je samo za po-
nudnike, ki se prijavijo pod točko I. Dan
ogleda in merila so podrobno razčlenjena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo po-
jasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, Dunajska 58,
1000 Ljubljana, s pripisom: »Dodatne infor-
macije – javni razpis za avtomobile«.

16., 17.
Sklad KZG RS

Ob-38279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, faks 01/425-92-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: tuja periodika za leta 2001
do 2003. Zainteresirani dobijo seznam
predvidenih naročil za tujo periodiko (2001)
kot razpisno dokumentacijo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: pogod-
ba bo sklenjena z enim samim dobavite-
ljem.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT do 15,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo bo oddano le kot celota.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v posameznem letu 2001 do 2003.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2003.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ke-
mijski inštitut, Hajdrihova 19, mag. Janez
Toplišek, tel. 01/47-60-337.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osem dni po datu-
mu objave tega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: pravočasne bodo po-
nudbe, ki bodo na naslov naročnika dostav-
ljene najkasneje 11. dan po datumu te obja-
ve, in sicer do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Kemijski inštitut, Hajdriho-
va 19, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ob 15. uri na dan, ko poteče rok za zbiranje
ponudb (glej točko 7.(a)).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj: kot ga-
rancijo za resnost ponudbe mora ponudnik
ponudbi priložiti bianco menico, skupaj s
podpisano menično izjavo. Višina garancije
znaša 1,300.000 SIT. Trajanje garancije je
30 dni po datumu, ki je določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V roku trajanja te garancije mora izbrani po-
nudnik skleniti pogodbo in izročiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kot garancijo za  dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti mora ponudnik ponudbi
priložiti bianco menico, skupaj s podpisano
menično izjavo. Višina garancije znaša
1,300.000 SIT. Trajanje garancije je do 31.
1. 2004.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudba naj primer-
jalno izkazuje cene za leto 2000 in pred-
videne cene za leto 2001 (če so znane),
navedbo pričakovanih podražitev pri do-
baviteljih v tujini. Cene naj bodo v tuji va-
luti in v tolarski protivrednosti na dan od-
daje ponudbe. Ponudnik mora obvezno
navesti odstotek marže (za celotno doba-
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vo ali za posamezne sklope) in opisati
predvideni terminski načrt zaračunavanja
oziroma plačevanja.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mo-
ra prevzeti skupina ponudnikov storitev,
če ji bo dodeljeno javno naročilo: naročilo
bo oddano le enemu izbranemu dobavite-
lju.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: od javnega od-
piranja ponudb do prejema sklepa o izbiri
dobavitelja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
odločilna bo najugodnejša kombinacija
predvidene končne dobavne cene, višine
predplačil in časa končnega plačila za do-
bavljeno. Če bodo ponujeni izenačeni do-
bavni pogoji, se bo naročnik odločil na
podlagi ponudnikovih poslovnih referenc
na področju razpisane dobave (za zadnjih
pet let).

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik naj ponudbi priloži tudi:
fotokopijo registrskega lista (ne sme biti
starejši od 3 mesecev), seznam poslovnih
referenc na področju razpisane dobave
(za zadnjih pet let). Predlog pogodbe bo
naročnik zahteval le od izbranega dobavi-
telja.

Morebitne dodatne informacije dobijo
zainteresirani pri Luciji Kramberger, tel.
01/47-60-302 (-303).

16., 17.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 096-52/00 Ob-38283
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
faks 01/425-66-92.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška
16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dve skupini program-
ske opreme:

a) Microsoft:
– Office Pro 2000 nadgradnja – slo-

venski – 230 kosov,
– Office Pro 2000 polni paket – angle-

ški – 2 kosa,
– Office Pro 2000 polni paket – slo-

venski – 18 kosov,
– SQL server 2000 STD EDN English

OLP NL 1 processor Licence – 7 kosov,
– SQL 2000 CAL CVUP OLP NL – 100

kosov,
– Site Server 3.0 English OLP NL – 2

kosa,
– Windows 2000 Pro VUP OLP NL

(nadgradnja na NT WS 4.0) – 8 kosov,
– Windows 2000 Pro VUP paket (nad-

gradnja na NT WS 4.0) – 2 kosa,
– Windows 2000 Advanced Server

CVUP OLP NL (nadgradnja na NT 4.0 ser-
ver) – 5 kosov,

– Windows 2000 Server VUP OLP NL
(nadgradnja na NT 4.0 server) –10 ko-
sov,

– Exchange 2000 Server, VUP OLP
NL (nadgradnja) – 1 kos,

– Exchange 2000 CAL CPUP OLP NL
(nadgradnja) – 50 kosov;

b) Novell Netware 5.1:
– Novell Netware, polni paket – 18 ko-

sov,
– Novell Netware, 10 uporabnikov –

16 kosov,
– Novell Netware, 25 uporabnikov –

15 kosov,
– Novell Netware CD medij – 15 ko-

sov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj lahko da ponudbo samo za po-
samezno skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
a) 36,000.000 SIT,
b) 8,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, Centrala Ljubljana, Sektor za
kadrovske in splošne naloge, Tržaška 16,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 2000
(med 9. in 14. uro, z dokazilom o plačilu
zneska za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 7. 12. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 12. 2000 ob 11. uri, Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, Tr-
žaška 16, Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe:

a) bančna garancija za programsko
opremo (Microsoft) v višini 10% od oce-
njene vrednosti opreme,

b) menica za programsko opremo No-
vell Netware v višini 10% od ocenjene
vrednosti opreme.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi
opreme, rok najmanj 15 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka ve-
ljavnosti ponudbe (najmanj do 30. 1.
2001).

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, rok plačila, dobavni
rok) – kot v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podrobnejše informacije o naročilu
lahko ponudniki pridobijo na naslovu na-
ročnika ali po telefonu št. 01/47-74-234.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 191509 Ob-38188
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ce-
lje, Vrunčeva 2a, 03/5485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
RTP Laško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 110 kV oprema stikali-
šča RTP 110/20 kV Laško po projektu
za razpis – PZR

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6

mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

julij 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
na naslovu naročnika pri kontaktni osebi
Danici Mirnik, tel. 03/4201-473, faks
03/5485-023 v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na št. 1207 ali
na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Elektro Celje – javno
podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, soba 408.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 12. 2000 ob 11. uri, velika sej-
na soba, Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% od razpi-
sne vrednosti ali brezobrestni depozit na
ŽR naročnika.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: kot v razpisni
dokumentaciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: lahko umakne-
jo ponudbe do datuma in ure odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN): kot
v razpisni dokumentaciji.

15. Druge informacije o naročilu: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Alojzu
Mačku, univ. dipl. inž. el., tel. 03/4201-349.

16., 17.
Elektro Celje, d.d.
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek

Št. 205 Ob-38077
V javnem razpisu za oddajo del za izved-

bo razširitve pokopališča v Bertokih – 1.
faza naročnika: Komunala Koper, d.o.o.,
s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 94 z dne 13.
10. 2000, Ob-37042, se spremenijo dolo-
čila naslednjih točk:

7. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 2. 11. 2000
do 12. ure pri Ručgej Mileni, tel.
066/639-57-27.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 11. 2000 do 11. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 2000
ob 12. uri v sejni sobi Komunale Koper.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, to je do 13. 11. 2000 do 12. ure.

16. Morebitne druge informacije: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom posre-
doval na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo pre-
jel najkasneje do 3. 11. 2000 do 12. ure.

Ponudba mora veljati do 23. 12. 2000
(40 dni).

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Koper

Ob-38022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KLI – Masiva, družba za proizvodnjo
in promet pohištva d.o.o., Martinjak 1, Cer-
knica, 01/709 32 20, faks 01/709 15 13.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca investicijskih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje proizvodnih
prostorov Martinjak 1, Cerknica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih investi-
cijskih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: do-
bava in vgradnja vročevodnega kotla in
opreme za kotel kapacitete 2,5 MW, z
zmogljivostjo temperature 110/90 sto-
pinj C, dobava in montaža drobilca le-
snih odpadkov in preureditev ogrevalne
instalacije iz parnega na toplovodni si-
stem.

Skupna ocenjena vrednost investicijskih
del je 88,000.000 SIT.

(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nost potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v
celoti ali po posameznih delih:

– kotel in oprema za kotel – ocenjena
vrednost 43,000.000 SIT,

– drobilec lesnih odpadkov – ocenjena
vrednosti 7,500.000 SIT,

– inštalacije – ocenjena vrednost
37,500.000 SIT.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
decembru 2000, zaključek julij 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:  KLI
– Masiva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica, di-
rektor družbe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni od dneva
objave razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (števila bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV),
5160-601-238592 pri APP - Podružnica
Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 30. novem-
bra 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KLI – Masiva, d.o.o. Marti-
njak 1, 1380 Cerknica, direktor družbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 10. uri na sedežu družbe.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bianco menico s podpisanim pooblasti-
lom za izpolnitev. V primeru odstopa od po-
nudbe po opravljenem izboru, si naročnik
pridržuje pravico unovčiti menico v višini
10% od vrednosti ponujenih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti po
pogodbi o izvedbi del s plačilnimi pogoji,
kot so določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik si pridržuje
pravico skleniti pogodbo s posameznim po-
nudnikom za posamezna dela.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik),

– da ima veljavno dovoljenje za opravlja-
nje dejavnosti za katero je registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da ima reference s področja razpisa-
nih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– popolnost ponudbe  0 točk,

– ponudbena cena s plačilnimi pogoji do
50 točk (najnižja cena ne predstavlja naj-
ugodnejšega ponudnika),

– posebne ugodnosti do 40 točk (npr.
servisiranje rezervnih delov tudi po izteku
garancije, usposabljanje delavcev),

– reference podjetja do 30 točk,
– možnost in pogoji kreditiranja do 50

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim doseže-

nim številom točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo ponudniki na naslovu naročnika. Kon-
taktna oseba je Darko Žnidaršič, tel.
01/709 32 220.

17. 18.
KLI - Masiva, d.o.o., Cerknica

Ob-38028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 04/531-46-84.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Lancovo pri Radov-
ljici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja napajalnega vodovoda kot dela ko-
munalne opreme zazidalnega območja
U-LA-3 na Lancovem. Orientacijska vre-
dnost naročila: 18,750.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del december 2000, dokončanje april
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se ob predhodni naja-
vi in plačilu razpisne dokumentacije dvigne
na Občini Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, kont. oseba Marko Mar-
kelj, dipl. inž. (tel. 04/537-23-00,
04/537-23-27).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do vključno 17. 11.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati znesek 5.000
SIT kot negotovinsko plačilo na ŽR
51540-630-50160.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
4. 12. 2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Radovljica, tajniš-
tvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 12. 2000 ob 12.
uri, na naslovu: Občina Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev akceptnega naloga
za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila: na podlagi situacij v 60 dneh
od uradnega prejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
ima ustrezno registracijo za izvedbo del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rokovna izvedba, reference po-
nudnika.

16., 17., 18.
Občina Radovljica

Ob-38029
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna intervencijska strojna dela na vro-
čevodnem in paravodnem omrežju JP
Energetika Ljubljana, d.o.o., ocenjena
vrednost 5,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: veljavnost po-
godbe eno leto po sklenitvi.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljubljana, tajništvo Sektorja
daljinskega ogrevanja, soba I 35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem
na št. SDO-47/00. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati
po pošti na naslov Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
v tajništvo Sektorja daljinskega ogrevanja,
soba I 35. Kuverte morajo biti opremljene
tako, kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000
ob 12. uri, v sejni sobi Javnega podjetja

Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo izvršena po kvalitetno opravlje-
nih delih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 27. 11. 2000 do
10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– izločitvena: finančno stanje, zaposle-
ni, oprema,

– druga merila: ponudbena cena 60%,
reference 30%, rok plačila 4%, garancijski
rok 6%.

16., 17., 18.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 634/00 Ob-38031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, faks 03/564-40-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ročna ze-
meljsko-gradbena dela za potrebe delov-
nih enot družbe (za DE Vodovod – Kana-
lizacija, DE Gradbena dejavnost, DE Zbi-
ranje, odvoz in deponiranje odpadkov).

Ocenjena vrednost: 11,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 03/564-23-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z nakazilom na
ŽR št. 52710-601-10972.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, 1430 Hrastnik (v tajništvo podjetja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 9.30, v sejni sobi KSP
Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot v razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 4. 12. 2000 po 9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ernest Gričar, dipl.
inž. grad., tel. 03/564-23-14.

17., 18.
KSP Hrastnik,

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

Št. 070-02/2000-1132 Ob-38032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveti Andraž v Slovenskih go-
ricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tel.
02/757-95-30, faks: 02/757-49-21.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZNJ): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255
Vitomarci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija občinskih prostorov. Ocenjena
vrednost obrtniško-gradbenih del znaša
7,700.000 SIT.

5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je december 2000, čas izgradnje
je 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vi-
tomarci 71, kontaktna oseba Jožef Kocu-
van, telefon: 02/757-95-30.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo je možno za-
htevati do vključno 15. novembra 2000,
vsak dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT – plačilo z vir-
manom na žiro račun Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah št. 52400-630-20860,
s pripisom “razpisna dokumentacija – re-
konstrukcija občinskih prostorov Občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 30. 11. 2000 do 10.
ure, ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vito-
marci. Ponudba mora biti predložena v za-
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pečateni kuverti, označena na prvi strani z
imenom naslovnika in pripisom “Ne odpiraj
– ponudba rekonstrukcija občinskih prosto-
rov“. Na hrbtni strani mora biti napisano ime
in naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1.12. 2000 ob 9. uri, v
sejni sobi Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje je bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vre-
dnosti, z veljavnostjo 30 dni od izdaje skle-
pa o izbiri.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje po situacijah z zapadlostjo 60
dni od datuma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za opravljanje dejavnost za
izvedbo del po razpisu in ima za opravljanje
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Z iz-
branim izvajalcem se sklepa pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku določenem
za odpiranje ponudb. Opcija ponudbe je 90
dni.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZNJ): merila
in teža meril:

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 20%,
– rok končanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– izpolnjevanje pogodbenih obvezno-

sti 10%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev 5%.
Način uporabe meril je podrobneje

obrazložen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico spremeni-
ti dinamiko in obseg del glede na višino
razpoložljivih sredstev ali dati izvedbo re-
konstrukcije občinskih prostorov po delih.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah

Št. 2/00-10 Ob-38159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: k.o. Nedelica, k.o.
Turnišče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije v Občini Turnišče – I.
faza.

Ocenjena vrednost naročila je
145,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudbo po-
nudi le po popisu del iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 1.
2001, dokončanje 30. 6. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Turnišče, Štefana Kovača 73, Turni-
šče, Občinska uprava, tel. 02/572-13-70,
02/572-10-60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 20. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom na žiro račun Atrij Odranci, d.o.o.,
št. 51900-601-24186, s pripisom “Razpi-
sna dokumentacija – kanalizacija Turnišče”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po tej objavi,
do 12. ure, ne glede na način dostave, če
je 31. dan sobota ali nedelja, se prenese na
ponedeljek.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po tej objavi, ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, Tur-
nišče.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe, višina garan-
cije je 10% od vrednosti razpisanih del, tra-
janje garancije je 60 dni od datuma oddaje
ponudbe in ostale garancije, ki so navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po potrjenih me-
sečnih situacijah v roku 60 dni od datuma
potrditve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsaka pravna oseba, ki je registrirana za
dejavnost in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določene-
mu za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Občina Turnišče

Št. 75/2000  Ob-38190
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Črnomelj,
ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj, št. te-
lefaksa: 07/30-56-282.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših obča-
nov Črnomelj, ul. 21. oktobra 19c, 8340
Črnomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija 8 kopalnic, ocenjena vrednost:
35,884.440 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15.01.2001, dokončanje del: 30. 3. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Črnomelj, ul. 21. oktobra
19c, 8340 Črnomelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30.11.2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT na ŽR Doma starejših občanov
Črnomelj, št.: 52110-603-33283, sklic
120-1-9999.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, ul. 21. oktobra 19c, 8340 Črno-
melj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 10. uri v Domu starejših
občanov Črnomelj, ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji financiranja so nadrobno opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (12. 12. 2000 do 10. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, garancijski rok za izvedena dela, referen-
ce ponudnika za podobna dela in rok plačila

16., 17., 18.
Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 663-05-558/00 Ob-38193
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, 1000 Ljub-
ljana, Kotnikova 5, faks številka:
01/478-3499 in Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, faks
številka 02/22-01-293.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših oseb
v Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbeno obrtniških in instalacijskih
del ter zunanje ureditve Doma starejših
v Mariboru; ocenjena vrednost celotnega
naročila je 1.063,450.000 SIT.

 (b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
april 2001, dokončanje del: uporabno do-
voljenje oktober 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba: Dunja Bubanj, tel.01-478-3493.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki dvignejo razpis-
no dokumentacijo samo s potrdilom o plači-
lu 105.000 SIT na ŽR 51800-601-15484
Inženiring biro d.o.o. Maribor.

8. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe,ki bodo predložene najkasneje do
15. 1. 2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

 Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – ne odpi-
raj« s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in navedbo predmeta naročila
in sicer: »Javni razpis – Izgradnja Doma sta-
rejših oseb v Mariboru, GOI dela ter zuna-
nja ureditev«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2001 ob 12. uri v prostorih Ministr-
stva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 28, Ljubljana, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku  banč-
no garancijo v višini 10% od razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrobno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z gradbeno pogodbo
bo naročilo prevzel izbrani ponudnik kot
glavni izvajalec z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev za posamezne vrste del, ki jih
mora navesti v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna  do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 1. 2001 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, Dunja Bu-
banj, univ. dipl. inž. arg., pisno po faksu št.
01/478-3499.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999.

18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-38194
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, faks 01/478-3499.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost: nakup po-
slovnih prostorov za CSD Koper.

Ocenjena vrednost 200,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del: po podpisu po-
godbe, dokončanje del: januar 2001.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Center za
socialno delo Koper, Vergerijev trg 3, kon-
taktna oseba ga. Perkovič, tel. 05/627-1183.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko prevzamejo proti potrdilu o

plačilu v višini 50.000 SIT na Centru za
socialno delo Koper, Vergerijev trg 3, Ko-
per. Plačilo se nakaže na ŽR št.:
51400-603-31546 Banka Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
(vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
s številko te objave in navedbo predmeta
naročila.

 Na hrbtni strani mora biti točen naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 2000
ob 12. uri v prostorih Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28,
Ljubljana, sejna soba.

10. Znesek, vrste in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
razvidno iz razpisne dokumentacije

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: glavni pogoji glede financiranja
so nadrobno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik: vsebina listin, ki jih mora pred-
ložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (30. 11. 2000 do 10. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: lokacija ob-
jekta, ustreznost prostorov za poslovne na-
mene, cena prostorov, plačilni pogoji, dru-
ge ugodnosti.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 414-05/00-03 Ob-38195
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, 05/384-19-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kluže-Bavšica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja lokalne ceste Kluže-Bavščica (LC
018040).

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 45,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo variante po razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 31. 1. 2001, dokončanje naj-
kasneje do 31. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Bovec-občinski urad (Peter Zamuda), Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Bovec
št. 52030-630-7129 s pripisom »dokumen-
tacija za cesto Kluže-Bavšica«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad občine Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bo odpiralo 7. 12. 2000 ob
12.30 na sedežu Občine Bovec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika oziroma
do 21. 1. 2001.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanjea na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti dokumente v skladu z
odredbo o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in
63/97) in v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 7. 12. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– kontaktna oseba: Občina Bovec-Peter
Zamuda, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bo-
vec, tel. 05/384-19-05,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
kasneje 15 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občine Bovec

Št. 414-05/00-03 Ob-38196

1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-
sa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, 05/384-19-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Soča- Lepena.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja lokalne ceste Lepena (LC 018020) in
cestnih objektov.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 50,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost delov, ki se bodo od-
dajali posamično:

– sanacija ceste: 35,000.000 SIT.
– sanacija cestnih objektov:

15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
prijavijo za vsak sklop posebej.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo variante po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 31. 1. 2001, dokončanje naj-
kasneje do 31. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Bovec – občinski urad (Peter Zamuda), Trg
golobarskih žrtev 8,5230 Bovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Občine Bovec
št. 52030-630-7129 s pripisom »dokumen-
tacija za cesto Lepena«.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad občine Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 7. 12. 2000 ob
13. uri na sedežu Občine Bovec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika oziroma
do 21. 1. 2001.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanjea na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: po razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 7. 12. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– kontaktna oseba: Občina Bovec-Peter
Zamuda, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bo-
vec, tel. 05/384-19-05,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
kasneje 15 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občine Bovec

Št. 344-04-03/00-33 Ob-38271
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
ul. 13, 9250 Gornja Radgona, tel.
069/61-671, faks 069/62-438.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev za gradbena dela.

3. Kraj izvedbe del: Območje Občine
Gornja Radgona, KS Negova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija cest v Občini Gornja Radgona
na območju KS Negova:

– ceste JP 606070,
– ceste JP 605970,
– ceste JP 605840.
Ocenjena vrednost naročila:
I. faza: 14,000.000 SIT,
II. faza: 14,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možna je ponudba za po-
samezno fazo.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del in čas izvedbe: pričetek del v
osmih dneh po podpisu pogodbe, rok za
dokončanje 30 dni za posamezno fazo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Gornja Radgona, Partizan-
ska 13, 9250 Gornja Radgona, pri Jožici
Kovač Štefur, tel. 069/61-671, po predho-
dnem telefonskem dogovoru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpis-
ne dokumentacije je 15. 11. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): v višini
5.000 SIT, na ŽR 51910-630-76108.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za dostavo ponud-
be je do 27. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska ulica 13, 9250 Gornja Radgo-
na z oznako “Ne odpiraj – modernizacija
cest v KS Negova”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Gornja Radgona.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevna:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal razpisana dela v skladu z
vsebino, ki je podrobno opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika ponudnikov, ki jo mora
zavzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpisana pogod-
ba sestavljena po zahtevah razpisne doku-
mentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovno teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih del in imeti reference za razpisa-
na dela.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti svoje ponudbe: ponudniki
ne morejo umakniti ponudbe po roku dolo-
čenem za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in reference.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Gornja Radgona

Ob-38272
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriška lekarna, Rejčeva 2, 5000
Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Rejčeva 2, Nova Go-
rica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met javnega naročila: izvedba strojnih in-
stalacij pri prenovi Centralne lekarne v
Novi Gorici.

Ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: z ponujena dela obstaja samo
ena varianta.

6. Datum predvidenega pričetka del: 8.
1. 2001, dokončanje del: 12. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na na sedežu podjetja
Edil Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavče-
va 2, 5000 Nova Gorica, tel.
065/33-30-350, faks 065/30-25-400
kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni
dan med 8. in 9. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 27. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom »razpisna
dokumentacija, Goriška lekarna«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
četrtka 7. 12. 2000 do 10. ure.

Zapečetene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj,
Prenova lekarne – strojne instalacije« ter
številko te objave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Goriška lekarna Rejčeva
2, 5000 Nova Gorica (tajništvo direktorja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 10.15, Goriška lekarna Rej-
čeva 2, Nova Gorica (tajništvo direktorja).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe dosta-
viti bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti za zavarovanje resnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pred-
ložene ponudbe ne more umakniti do 5. 1.
2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoš-
tevane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: 13. 12. 2000.

17., 18.
Edil inženiring d.o.o.

Nova Gorica

Ob-38273
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriška lekarna, Rejčeva 2, 5000
Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Rejčeva 2, Nova Go-
rica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met javnega naročila: izvedba elektroin-
stalacijskih del pri prenovi Centralne le-
karne v Novi Gorici.

Ocenjena vrednost naročila:
63,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: za ponujena dela obstaja samo
ena varianta.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 8. 1. 2001,
dokončanje del: 12. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: za-
interesirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na na sedežu podjetja
EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjav-
čeva 2, 5000 Nova Gorica, tel.
065/33-30-350, faks 065/30-25-400
kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni
dan med 8. in 9. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 27. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo po plačilu stroškov
20.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom »Razpisna
dokumentacija, Goriška lekarna«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
četrtka 7. 12. 2000 do 14. ure, na naslov,
Goriška lekarna Rejčeva 2, 5000 Nova Go-
rica.( tajništvo direktorja).

Zapečetene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj,
Prenova lekarne – elektroinstalacije« ter šte-
vilko te objave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Goriška lekarna Rejčeva 2,
5000 Nova Gorica (tajništvo direktorja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 14.15, Goriška lekarna, Rej-
čeva 2, Nova Gorica, (tajništvo direktorja).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe do-
staviti bančno garancijo v višini 5% ponud-
bene vrednosti za zavarovanje resnosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
finančno – poslovne in tehnične sposobno-
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sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu
bo priznana sposobnost bodo navedene v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pre-
dložene ponudbe ne more umakniti do 5.
1. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoš-
tevane preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 13. 12.
2000

17., 18.
Edil Inženiring d.o.o.

Nova Gorica

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Razveljavitev

Št. 40002-30/00 Ob-38076

MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, razveljavlja
postopek oddaje javnega naročila za iz-
delavo strokovnih podlag:

6. Izboljšanje poplavne varnosti urba-
niziranih območij severozahodnega dela
Ljubljane – strokovne podlage,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36931 za
nalogo pod zaporedno št. 6.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Popravek

Ob-38039

V javnem razpisu za izdelavo podlog za
revizijo “Analiza požarnega tveganja NEK”
(NEK - FHA revizija) objavljenem v Ur. l.
RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000 na strani
7901, Št. 3283, Ob-36125, se spreme-
njena 12. točka pravilno glasi:

12. ”Garancija za resnost ponudbe
v znesku 5% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo do 10. 1. 2001.”

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Popravek

Ob-38295

V javnem razpisu za izbiro izvajalca sto-
ritev brez omejitev za izdelavo projektne
dokumentacije PGD/PZI za ureditev ko-
munalne infrastrukture na širšem obmo-
čju naselja Štanjel, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, se 8. in 17. točka popravita tako,
da se glasita:

»8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek storitev
po podpisu pogodbe, predvidoma 1. de-
cember 2000, dokončanje storitev pa 31.
8. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 70,
– reference ponudnika 20,
– rok izvedbe 10.«

Občina Komen

Št. 138/2000 Ob-38066

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova
39, 1000 Ljubljana, 01/423-22-05.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje pre-
moženja Instituta “Jožef Stefan”.

4. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan”,
Ljubljana, Jamova 39 in Reaktorski cen-
ter Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo
izvajalci, ki so usposobljeni za fizično in
tehnično varovanje premoženja, imajo za-
posleno ustrezno število delavcev za fizič-
no varovanje premoženja in opravljanje re-
ceptorske službe, imajo licenco, da izpol-
njujejo pogoje za opravljanje fizičnega in
tehničnega zasebnega varovanja iz 3. čle-
na zakona o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja ter
so registrirani za opravljanje dejavnosti po-
izvedovalne dejavnosti in varovanja v skla-
du s standardno klasifikacijo dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-

kon o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: začetek 1. 2.
2001, za dobo petih let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Institut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova
39, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 21. 11. 2000, na
podlagi dokazila o vplačilu in kopije potr-
dila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50101-603-50272, ali na blagajni IJS,
od 8. do 12. ure.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 12. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”,
vložišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 12. 2000 ob 11. uri, na Institutu
“Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija v višini
2,500.000 SIT, z veljavnostjo do 1. 3.
2001.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: zahteve so navedene v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
glej prilogo na str. 9674.

18., 19., 20.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana
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Št. 404-08-506/00 Ob-38284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 24-26, Ljubljana, št. telefak-
sa: 061/131-81-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: zavarovanje prevoznih
sredstev MORS:

Cestna Število
motorna vozila

osebna 1350
tovorna 979
avtobusi 26
priključ. vozila, delovni stroji 157
motocikli 27
tirna vozila (vagoni serije SMMP) 48

Zračna plovila Število

helikopter: BELL 412 8
helikopter: BELL 206 3
letala: ZLIN 242 in 143 10
letala: PILATUS PC-9 in PC-9M 12
letalo: TURBOLET L 410 1
letali: PILATUS PC-6 (Turbo Porter) 2

Vodna plovila Število

patruljna ladja: SUPERDVORA MK II 1
patruljni čoln: ANTARKTIK OPEN 1
patruljni čoln: NOVOMARINE HD 7 1

Ocenjena vrednost naročila: ca.
133,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik predloži dokazila o
registraciji in izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje navedene dejavnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:

1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97),

2. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99),

3. Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, spre-
membe in dopolnitve),

4. Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št.
9/00),

5. Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94, 44/97, 87/97, 13/98),

6. Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

7. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

8. Pravilnik o postopkih za izplačila iz
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 91/98),

9. Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna (Ur. l. RS, št. 13/00),

10. Navodilo o vsebini objav za javna
naročila v Uradnem listu Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 60/98),

11. Odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),

12. Navodilo o vrstah finančnih zava-
rovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo iz-

polnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97,
84/99, 43/00),

13. Uredba o višini zaščite domačih
ponudnikov v postopku oddaje javnih naro-
čil in o merilih, kdaj se šteje, da so blago,
gradbena dela ali storitev domačega pore-
kla (Ur. l. RS, št. 47/97),

14. Zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS,
št. 64/94),

15. Odredba o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov. (Ur. l. RS, št.
71/99),

16. Zakon o obveznih zavarovanjih v
prometu (Ur. l. RS, št. 70/94),

17. Navodilo o zaključku izvrševanja
državnega in občinskih proračunov za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 99/00).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ni po-
trebno.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
vse vrste zavarovanj iz javnega razpisa

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ne bodo
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variantne in pogojene ponudbe
ne bodo upoštevane. Ponudnik izdela po-
nudbo na način naveden v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do 31.
12. 2001 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za jav-
ne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 550,
vsak del. dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 74/00), na žiro račun št.
50100-637-55216.

Prevzem razpisne dokumentacije je lah-
ko osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti:

– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora na-
slednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega raz-
pisa, sklic na št. ) ter

– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 74/00 – zavarova-
nje prevoznih sredstev MORS«

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 564 v III. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% razpisane vrednosti javnega na-
ročila, veljavna najkasneje 40 dni po sklepu
o izbiri najugodnejše ponudbe,

– izjava banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe dala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo na pr-
vi poziv, brez ugovorov naročnika garancije,
v višini 10% pogodbene vrednosti, ki bo
veljavna 13 mesecev od dneva izdaje.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačnik storitev je
v celoti naročnik. Rok plačila je 90 dni od
uradnega prejema računa. Javno naročilo
se financira v skladu z navodilom o izvrševa-
nju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora o svojem pravnem statusu in
svoji finančno-poslovni in tehnični sposobno-
sti predložiti naslednja potrdila/dokazila:

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
– izjavo ponudnika, da se strinja z vsebi-

no razpisnih pogojev oziroma razpisne do-
kumentacije in da bo ponudbo pripravil skla-
dno z navodilom za izdelavo ponudbe,

– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji ponudnika za dejavnost, v ka-
tero sodi izvajanje javnega naročila in ki na
dan odpiranja ponudb ni starejše od 30 dni,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvaja-
nje javnega naročila,

– izjavo ponudnika o stanju na dan od-
daje ponudbe, ki mora obsegati:

1. izjavo, da mu zakon ali kateri koli
drug predpis ne prepoveduje skleniti po-
godbe, katere predmet je javno naročilo po
tem javnem razpisu,

2. izjavo, da ni plačilno nezmožen, da
ni pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaci-
ji, da njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne pre-
iskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno,

3. izjavo, da v preteklih treh letih, šte-
to od dneva objave javnega razpisa, njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi z njegovim poslova-
njem,

4. izjavo, da ni prenehal opravljati de-
javnosti, v katero sodi izvajanje javnega na-
ročila,

5. izjavo, da proti njemu ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost iz dejavnosti, v kate-
ro sodi izvajanje javnega naročila,

– bilanco stanja in uspeha ponudnika,
izračun solventne meje in garancijskega
sklada ter primerjalni pregled virov sredstev
solventne meje in garancijskega sklada na
dan 31. 12. 1999,

– BON 2, izdan s strani agencije za pla-
čilni promet, ki na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od 30 dni,
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– dokazila pristojnih organov, da ima po-
nudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% razpisane vrednosti javnega na-
ročila, veljavno najkasneje 40 dni po sklepu
o izbiri najugodnejše ponudbe,

– izjavo banke, da bo v primeru sklenitve
pogodbe podala bančno garancijo za do-
bro izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo
na prvi poziv, brez ugovorov naročnika ga-
rancije, v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki bo veljala 13 mesecev od dneva izdaje,

– v celoti izpolnjene predračune oziro-
ma preglednice 1, 1a, 2 in 3 po navodilih,
brez pogojevanj ponudnika,

– izjavo o pozavarovanju,
– potrditev veljavnosti cen in plačilnega

roka,
– splošne pogoje ponudnika, ki se na-

našajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazce za prijavo škode na zahtevano vr-
sto zavarovanja z navodili za njihovo izpol-
njevanje,

– vzorec pogodbe – podpisan s strani
ponudnika.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena – utež: 0,8
Cenovno najugodnejši ponudnik prejme

10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja nje-
gove ponudbene cene od cene najugodnej-
šega ponudnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = 10 – ((B – A) / A) * 10
oziroma
ocena = (10 – ((B – A) / A)* 10)* utež
A = najnižja cena ponudnika
B = cena ponudnika, ki ni najnižja

– finančno stanje – utež: 0,2
Količnik pokrivanja garancijskega sklada

v primerjavi z zahtevanim zakonskim mini-
mumom.

Ponudba z najvišjim količnikom prejme
10 točk, ostali pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk, in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja količ-
nika ocenjevane ponudbe od najvišjega ko-
ličnika.

Prikaz izračuna oziroma ocene:
ocena = število točk * utež
št. točk = (D / C) * 10
oziroma
ocena = ((D / C) * 10) * utež
C = najvišji količnik ponudnika
D = količnik ponudnika, ki ni najvišji

Končni izračun oziroma ocena je seš-
tevek ocene kriterija oziroma merila pod
točko 1. (cena) in točko 2. (finančno sta-
nje).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Jože
Mokorel (VII/I), tel. 061/171-25-53.

Ministrstvo za obrambo

Št. 06/00 Ob-38010

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 01/588-92-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava strateškega na-
črta prenove informacijskega sistema
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.; ocenjena vrednost naročila je
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitve.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročilo bo izvedeno v
roku šestih mesecev od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, Splošni sek-
tor, Oddelek nabave, II. nadstropje, soba
215.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 11. 2000
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. SI-06/00. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Energetike Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% DDV.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 11. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbo je možno predlo-
žiti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali osebno v Oddelek
nabave Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, Ljubljana, II. nadstropje, soba
215.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oz-
nako “Ponudba za izdelavo strateškega na-
črta prenove informacijskega sistema Ener-
getika Ljubljana, d.o.o. – SI-06/00 – Ne
odpiraj” in številko objave tega javnega raz-
pisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 11. 2000
ob 12. uri, na naslovu Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti javnega naro-
čila z veljavnostjo do 19. 2. 2001.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z zahte-
vami iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko odstopijo od ponudbe do 29. 11. 2000
do 10. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 30%,

– reference ponudnikov, delež merila
30%,

– reference kadrov, delež merila 40%,
– obstoj referenc – izločitveno merilo,
– finančno stanje – izločitveno merilo,
– zahtevana oprema – izločitveno merilo.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo samo na pisno za-
htevo po faksu št. 01/588-92-30. Kontak-
tna oseba je Maja Rojko, tel. 01/588-92-34.

19., 20.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 663-05-557/00-006 Ob-38011
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, 1000 Ljub-
ljana, Kotnikova 5, faks 01/478-34-99.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo sto-
ritev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje strokovnega in
finančnega nadzora nad izgradnjo Do-
ma starejših oseb v Mariboru, ocenjena
vrednost naročila je: 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pogoje predpisuje zakon o gra-
ditvi objektov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov in ostali veljavni pred-
pisi, normativi in standardi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitve ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ni možno.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma 18 mese-
cev, oziroma skladno z določili razpisne do-
kumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne
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zadeve, Sektor za investicije, Kotnikova
28/VII, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 14. 11.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 27. 11. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5/IV, Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in z
navedbo predmeta naročila: “Javni razpis –
Dom starejših oseb v Mariboru – nadzor”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 11.
2000 ob 12. uri na naslovu: RS, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 28, v Ljubljani, v sejni sobi.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do datuma, ki je do-
ločen za odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, kadrovska zasedba, cena, usposob-
ljenost nadzornikov. Uporaba meril je po-
drobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu se dobi na naslovu
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, sektor za investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana, Dunja Bubanj, univ. dipl. inž. arh.,
faks 01/478-34-99.

19., 20.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 135/2000 Ob-38033
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 02/57-37-150,
faks 02/57-37-151.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: KS Bistrica.
4. (a) Vrsta storitve in opis ter ocenjena

vrednost naročila: izgradnja kanalizacij-
skega omrežja v KS Bistrica - III. faza,
ocenjena vrednost naročila je 60,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in up-

ravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ponu-
dnik lahko ponudbo ponudi le po popisu
del iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 1. 2001, dokončanje 30. 6. 2001.

7. Polni naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Čren-
šovci, Občinska uprava, tel. 02/57-37-150.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v 20 dneh od te
objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom na žiro podjetje ATRIJ, d.o.o., št.
51900-601-24186 s pripisom “razpisna do-
kumentacija – kanalizacija KS Bistrica III.
faza“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po tej objavi do
12. ure ne glede na način dostave, če je
31. dan sobota ali nedelja se prenese na
ponedeljek.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, 9232 Črenšovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po tej objavi ob 13. uri v sejni sobi
Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:

a) garancija za resnost ponudbe, višina
garancije je 10 % od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 60 dni od datuma
oddaje ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti, katero bo izbra-
no ponudnik predložil v 10 dneh po podpi-
su pogodbe. Veljavnost garancije mora biti
še tri mesece po uspešni primopredaji izvr-
šenih del,

c) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ka-
tero bo ponudnik predložil ob primopredaji
izvršenih del. Veljavnost garancije mora ve-
ljati še en dan po izteku garancijskega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po izstavljenih me-
sečnih situacijah v roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsaka pravna oseba, ki je registrirana za
dejavnost in ima za opravljanje dejavnosti
vsa potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (2l. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije: inve-
stitor si pridržuje pravico do spremembe
razpisanih del glede na razpoložljiva sred-
stva.

17., 18.
Občina Črenšovci

Št. 35103-7/00 Ob-38069
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, 4260 Bled, Cesta svo-
bode 13, tel. 04/575-01-00, telefaks:
04/574-12-43, e- mail: obcina@bled.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: organiziranje in izvajanje
storitev krovnega investicijskega inže-
niringa (consulting) pri projektu Bled
2002 - prenova športne dvorane v več-
namensko dvorano, ureditev prireditve-
ne ploščadi, izgradnja parkirno garažne
hiše na območju in v obsegu pogodbe-
nega projekta.

Ocenjena vrednost storitve je 5,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Bled.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalce, ki so registrirani za izvaja-
nje razpisanega javnega naročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97),
zakon o reviziji postopkov javnega naroča-
nja (Ur. l. RS, št. 78/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo v ponudbeni doku-
mentaciji navesti imena in priimke ter stro-
kovne kvalifikacije tako lastnih kadrov kot
tudi kadrov svojih podizvajalcev, ki bodo
odgovorni za izvedbo javnega naročila ter
priložiti akt o skupni izvedbi pogodbenega
naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki lahko potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni mogoče deliti na
posamične storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik ponudi le svojo varian-
to: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične takoj po podpisu pogodbe predvido-
ma decembra 2000 in dokončanje predvi-
doma od leta 2002 do leta 2004

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
kontaktna oseba je: Anton Kovačič, tel.
04/575-01-31, faks 04/574-12-43

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Bled, št. 51540-630-50251, sklic
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na številko: 00 71419908 s pripisom: javni
razpis Bled 2002.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: najkasneje do
29. 11. 2000 do 12. ure.

(b) Ponudbo je potrebno predložiti v za-
prtih kuvertah, z oznako “Javni razpis – Bled
2002“, na naslov: Občina Bled, Cesta svo-
bode 13, 4260 Bled.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v sklopu ponudbene doku-
mentacije predložiti originalno garancijo
banke za resnost ponudbe v višini 10 % od
ocenjene vrednosti javnega naročila z ve-
ljavnostjo 30 dni po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisano
storitev oddal enemu ponudniku (prevzem-
niku – nosilcu skupine), ki lahko angažira
podizvajalce, skladno s pogoji, navedenimi
v razpisni dokumentaciji. Z izbranim ponu-
dnikom bo naročnik sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 11.
2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer: višina ponud-
bene cene, ponudbeni rok, finančno stanje
ponudnika in reference ponudnika. Način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

18., 19., 20.
Občina Bled

Ob-38058
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, telefon številka
03/5874-915, faks 03/897-06-51.

2. Način izbire ponudnika (3. člen ZJN):
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje prostorov v Do-
mu za varstvo odraslih Velenje.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Dom za varstvo odraslih
Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izva-
janje čiščenja prostorov v socialnovarstve-
nih in bolnišničnih ustanovah ter imajo
ustrezno število delavcev za izvajanje re-
dnega čiščenja.

(b), (c).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 2001 do 31. 12.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Ve-
lenje, računovodska služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, na negotovinski
način na žiro račun št. 52800-603-38370
s pripisom “stroški razpisne dokumentacije
– čiščenje“ ali v gotovini na blagajni na se-
dežu naročnika (DDV je vračunan v ceni).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 11. 2000 do
12.30.

(a) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba - Ne odpiraj“ - javni razpis za
čiščenje. Na hrbtni strani kuverte mora biti
naveden točen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 2000
ob 13. uri v Domu za varstvo odraslih, Kidri-
čeva 23, Velenje, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na mirodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod 1. točko; ponudniki bodo o
izbiri obveščeni do 8. 12. 2000.

19., 20.
Dom za varstvo odraslih,

Velenje

Št. 351-01-4-03/2000 Ob-38126
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Stanovanjski sklad občine Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, tel.
05/728-07-85, faks 05/728-07-31, e-poš-
ta: ssklad.postojna@studioproteus.si

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije IPZ, PGD, PZR, PZI, PEL in

PID za stanovanjski objekt ob Ljubljan-
ski ulici v Postojni (Poljane II), vključno
z zunanjo ureditvijo in komunalnimi pri-
ključki.

Ocenjena vrednost storitve z DDV znaša
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Postojna.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določbe zakona o graditvi objektov in
ostale zakonodaje ter podzakonskih aktov s
tega področja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov, pravilnik o podro-
bnejši vsebini projektne dokumentacije, pra-
vilnik o minimalnih tehničnih pogojih za gra-
ditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se oddaja v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variante se ponujajo v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije, lahko pa
ponudijo tudi svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok izvedbe javnega na-
ročila 90 dni (razen PEL in PID).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Postojna, Ljubljan-
ska c. 4 Postojna, pisarna št. 4, kontaktna
oseba Zvone Černač, tel. 05/728-07-85,
05/728-07-32.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od objave razpisa
do vključno torka 21. 11. 2000 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 12.000 SIT, nakazilo na ŽR. št.
52200-652-62004, za razpisno dokumen-
tacijo – projekti Poljane II.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka 7. 12. 2000,
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, Postojna, pisar-
na št. 4.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj – ponudba –
izdelava projektne dokumentacije Poljane II«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek, 7. 12. 2000, ob 14.30, v prosto-
rih Stanovanjskega sklada občine Postojna,
pisarna št. 4, Ljubljanska c. 4, Postojna.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilni roki 60
dni, ostalo v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija za projektiranje – 60 dni, finan-
čna dokazila o poslovanju v skladu z zahte-
vami iz razpisne dokumentacije, ostalo v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumenta-
cije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe (21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 30 točk,
– idejno projektna zasnova – 30 točk,
– rok izdelave – 15 točk,
– reference ponudnika – 10 točk,
– plačilni in ostali pogoji – 10 točk,
– strokovna usposobljenost – 5 točk.
Najustreznejša ponudba posameznega

merila ima najvišji rang.
18. Druge informacije o naročilu: infor-

macije posreduje kontaktna oseba naročni-
ka Zvone Černač, tel. 05/728-07-85,
05/728-07-32.

19., 20.
Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 110-1/00 Ob-38127
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Šentilj – Pesnica;
projekt vzdrževanja.

Ocenjena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Šentilj – Pesnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
cen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, ce morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: poslovnike je potreb-
no izdelati v roku 2 mesecev po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 29. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-

ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 11. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za AC Šentilj – Pesnica; projekt vzdrževa-
nja« Na hrbtni strani mora biti oznacen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 11.
2000 ob 10. uri na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvi-
jo in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje, kadrovska sestava
in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Bogdan Vrezner,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ce-
ste d.o.o., Nadzor Maribor, Ulica talcev 24,
tel. 02/252-45-59, faks 02/252-45-49.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 11/2-75/2000 Ob-38130
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 01/433-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovanje premože-
nja, interesov in oseb Telekoma Slove-
nije, d.d., za leto 2001.

Ocenjena vrednost naročila:
380,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se potegujejo za
naročilo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki pre-
vzamejo v prostorih službe za zavarovanje –
II. nadstropje poslovne zgradbe Telekoma
Slovenije, d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, so-
ba 213.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT in pisno pooblastilo delniške
zavarovalne družbe ter posreduje matično
in davčno številko ter številko telefaksa po-
nudnika.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

Ponudnikom, ki so sodelovali že pri pr-
vem javnem razpisu, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000,
Ob-34948, stroškov razpisne dokumenta-
cije ni potrebno ponovno plačati.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevajo se vse
ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj nas-
lov do 4. 12. 2000 do vključno 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v prostorih slu-
žbe za zavarovanje – II. nadstropje poslov-
ne zgradbe Telekoma Slovenije, d.d., Ciga-
letova 10, Ljubljana, soba 213.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 4. 12. 2000 v
sobi št. 601, poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pri-
četkom ob 14. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudb če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 2,600.000 SIT.

Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.



Stran 9680 / Št. 101 / 6. 11. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisi-
ja bo upoštevala spodnja merila v zaporedju
po pomembnosti:

1. reference ponudnika na razpisa-
nem področju,

2. višina ponudbene cene-premije.
18. Druge informacije o naročilu: ponu-

dniki bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni do 25. 1. 2001.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29246.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34948.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 70/00 Ob-38143
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova 5,
3000 Celje, tel. 03/5484-480, faks
03/5484-448.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov. Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Celje – na lokacijah: Ka-
juhova 5, Trubarjeva 55 A, Vegova 1, Ljub-
ljanska c. 48, Čopova 21, Na zelenici 9.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN,
Odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 2. 2001 do 31. 1.
2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Anice Černejeve, Kajuhova 5, Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 11. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu do
14. ure. Ob dvigu je potrebno predložiti
dokazilo o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.570 SIT (vključen DDV)
plačajte virmansko na žiro račun vrtca:
50700-603-30437.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vrtec Anice Černejeve, Ka-
juhova 5, 3000 Celje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 9. uri, pedagoška soba,
drugo nadstropje, na sedežu naročnika, Ka-
juhova 5, Celje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– kakovost: 50 točk,
– cena: 30 točk,
– reference: 20 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije dobite v Vrtcu Anice Černe-
jeve, Kajuhova 5, Celje.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20.
Vrtec Anice Černejeve, Celje

Št. 8-379 Ob-38148
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
01/24-17-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: ključavničarska dela.

Ocenjena letna vrednost naročila je 6 mi-
lijonov SIT.

4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te

storitve z zakonom in predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen
poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidena je 4-letna
pogodba. Pričetek del po tej pogodbi je
1. 1. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-

dež naročnika pri Vinku Severju tel.
01/24-17-179, faks 01/24-17-272, e-poš-
ta: vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. do 17. 11.
2000 vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50100-603-41427.

10 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 11. 2000, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešerno-
va 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročni-
ka v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za ključavničarska
dela”.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
29. 11. 2000, sedež naročnika, sejna so-
ba I. nadstropje, ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Ur. l. RS,
št. 43/00.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od skrajnega
roka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 21. čl. ZJN. Merila so: skupna
cena; lastnosti in obseg ponujene storitve; v
razmerju 1:1.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Cankarjev dom

Št. 8-379 Ob-38149
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
01/24-17-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: elektroinstalacijska dela.

Ocenjena vrednost naročila je 6 milijo-
nov SIT.

4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te

storitve z zakonom in predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen
poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 101 / 6. 11. 2000 / Stran 9681

kon o graditvi objektov ter drugi zakoni,
predpisi in upravne določbe povezani z
gradnjami in elektrotehniškimi predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidena je 4-letna
pogodba. Pričetek del po tej pogodbi je
1. 1. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: se-
dež naročnika pri Vinku Severju tel.
01/2417-179, faks 01/2417-272, e-poš-
ta vinko.sever@cd-cc.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. do 17. 11.
2000 vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5000 SIT (vključno z DDV),
ŽR 50100-603-41427.

10 (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 28. 11. 2000, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešerno-
va 10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo
predložiti svojo ponudbo na naslov naročni-
ka v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za elektroinstalacij-
ska dela”.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
28. 11. 2000, sedež naročnika, sejna so-
ba I. nadstropje, ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumen-
taciji in so skladna z navodilom v Ur. l. RS,
št. 43/00.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: proračunska sred-
stva.

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od skrajnega
roka za predložitev ponudb do konca zahte-
vane veljavnosti ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: natan-
čno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so skladna z 12. čl. ZJN). Merila so: skupna
cena; lastnosti in obseg ponujene storitve; v
razmerju 1:1.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Cankarjev dom

Št. 3400/00 Ob-38154
1. Naročnik, poštni naslov, številka, šte-

vilka telefaksa: Elektro Ljubljana d.d., Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c. 58, faks
061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev za
storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: zavarovalne storitve: po-
žarno in strojelomno zavarovanje pre-
moženja in zavarovanje odgovornosti
naročnika za leto 2001.

Vrednost naročila znaša 350,000.000
SIT

4. Kraj izvedbe: področje Javnega po-
djetja Elektro Ljubljana d.d.

5. (a) Navedba o tem,ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),

– navodilo o vsebini objav za javna naro-
čila v Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 60/98),

– odredba o spremembi in dopolnitvi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
84/99),

– zakon o urejanju naselij in drugih po-
seg v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84 s ka-
snejšimi dopolnitvami),

– zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita,
delne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev; pričetek
ob 00.00 uri dne 1. 1. 2001, dokončanje
ob 24. uri 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št, 16/VI na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 13. 11. 2000 od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun Elektro Ljubljana d.d. št.
50102-601-90004, sklic na številko

007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 7. 12. 2000 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe morajo biti odda-
ne na naslov: Elektro Ljubljana, Javno po-
djetje za distribucijo električne energije d.d.,
1516 Ljubljana, Slovenska c. 58.

Ponudba mora biti predložena v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Ponudba naj ima obvezno pri-
pisano »Javni razpis JN 35/00 -Ponudba za
zavarovalne storitve: požarno in strojelom-
no zavarovanje premoženja in zavarovanje
odgovornosti naročnika za leto 2001 – Ne
odpiraj!«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2000 ob
12. uri v sejni sobi v I. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58 /I
v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa in datum overovit-
ve nje kopije ni starejši od 90 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
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– obrazce o boniteti BON 1 in BON 2,
pri čemer datum overovitve kopije BON 1
za zadnje poslovno leto ni starejši od 90
dni, BON 2, pa ne starejši od 30 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le-tega ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Ura-
dnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– vsaj eno potrjeno referenco o požarnem
in strojelomnem zavarovanju premoženja nad
vrednostjo 10.000,000.000 SIT v RS,

– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju po-
gojev za redno servisiranje razpisanih zava-
rovanj,

– izjavo o soglasju k zahtevi naročnika
za obročno odplačevanje premije,

– potrjen predlog pogodbe.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– višina premije (65% delež),
– višina franšize (5% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– reference (10% delež),
– akontiranje škod (10% delež).
18. Druge informacije o naročilu: nave-

dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 20. 11. 2000.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS
št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-36076.

20.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 152 Ob-38167
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, Kopališka cesta 1, 2310
Slovenska Bistrica, faks 02/80-50-378.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila:

– organizacija in izvedba zimske in
letne šole v naravi, v ocenjeni vrednosti 7
mio SIT in

– organizacija in izvedba ekskurzij
učencev in strokovnih delavcev šole, v
ocenjeni vrednosti 7,5 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudnik mora za posamezne
storitve izpolnjevati zakonsko določene po-
goje.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-

mo za del storitev: ponudniki lahko oddajo
ponudbo za vsak segment storitve pose-
bej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Pohorskega odreda Sloven-
ska Bistrica, Kopališka cesta 1, 2310 Slo-
venska Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 17.
11. 2000 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 51810-603-32020.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 11. 2000
do 11. ure, na naslov naročnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Osnovna šola Pohorskega
odreda, tajništvo šole, Kopališka cesta 1,
2310 Slovenska Bistrica.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2000 ob 12. uri, v pisarni ravnatelja
šole, na naslovu: Osnovna šola Pohorskega
odreda Slovenska Bistrica, Kopališka cesta
1, 2310 Slovenska Bistrica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: zahteve, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost, so
natančno opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Tatjana Pufič, po-
močnica ravnatelja, tel. 02/80-50-364.

19., 20.
Osnovna šola Pohorskega odreda

Slovenska Bistrica

Ob-38168
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
(NEK), Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija,
faks 0608/21-528.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava dokumentacije o
izvedbi zamenjave in opravljanje stori-
tve zamenjave starega izmenjevalca to-
plote z novim v primarnem krogu NEK
na principu “ključ v roke”, a v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost naročila:
96,300.000 SIT (900.000 DEM).

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik mora izvesti delo v skladu s splošni-
mi in posebnimi predpisi in standardi, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: za-
hteve so natančno podane v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– pričetek del:
– izdelava dokumentacije: december

2000/januar 2001,
– opravljanje storitve zamenjave: maj

2001,
– konec del: maj/junij 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o. (NEK), Vr-
bina 12, 8270 Krško, Uvozna nabava, Ve-
sna Deak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Kr-
ško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Krško,
Uvozna nabava.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeno v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 101 / 6. 11. 2000 / Stran 9683

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-38169
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna služba Ljubljana, Par-
mova 32, 1000 Ljubljana, 01/43-63-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih
prostorov v skupni izmeri 4000 m2 in
oskrba s pripadajočimi čistili;
9,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Parmova 32
in Smoletova 12.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001, za do-
bo treh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območna služba Ljubljana, Parmova 32,
1000 Ljubljana, soba št. 511, kont. oseba
Bojan Gruden, tel. 01/43-63-386, faks
01/43-63-203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 12. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 401) oziroma z vir-
manom na račun št. 50106-603-44712.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna služba Ljublja-
na, Parmova 32, 1000 Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov s pripada-
jočimi čistili” in z navedbo številke objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti naveden naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna služba Ljub-
ljana, Parmova 32, sejna soba K06.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 50%,

– kakovost na podlagi dokazil o kakovo-
sti izvajanja storitev, delež merila 15%,

– reference, delež merila 15%,
– rok plačila, delež merila 20%.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši.
18., 19., 20.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-38170
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna služba Ljubljana, Par-
mova 32, 1000 Ljubljana, 01/43-63-203.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: fizično in tehnično varo-
vanje poslovnega objekta; ocenjena vre-
dnost naročila je 7,500.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Parmova 32
in Smoletova 12.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001, za do-
bo treh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Območna služba Ljubljana, Parmova 32,
1000 Ljubljana, soba št. 511, kont. oseba
Bojan Gruden, tel. 01/43-63-386, faks
01/43-63-203.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 12. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 401) oziroma z vir-
manom na račun št. 50106-603-44712.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna služba Ljublja-
na, Parmova 32, 1000 Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za fizično in tehnično varovanje poslovnega
objekta” in z navedbo številke objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naslov po-
nudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna služba Ljub-
ljana, Parmova 32, sejna soba K06.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
se ne zahteva.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 50%,

– reference, delež merila 15%,
– kakovost na podlagi dokazil o kakovo-

sti izvajanja storitev, delež merila 15%,
– rok plačila, delež merila 20%.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši.
18., 19., 20.

Zavod RS za zaposlovanje

Ob-38187
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215  Medvode, faks
061/47-49-272.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova predturbinskih
zapornic HE Medvode.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HE Medvode.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, skladno z ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZGO
in zakon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudba mora biti celovita.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitve: ponudba mora biti celovita.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dva mesece od podpi-
sa pogodb.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, 1215 Medvode, kontaktna oseba
Rok Narobe, tel. 01/47-49-125, faks
01/47-49-272.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 11. 2000 vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 50.000 SIT z vklju-
čenim DDV je potrebno plačati na račun št.
50106-601-27492 pri APP, ekspozitura
Ljubljana – Vič. Na virmanu mora biti nave-
den tudi naziv razpisanih storitev.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 27. 11. 2000
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode. Zapečatene kuverte morajo biti
jasno označene s pripisom “Ponudba za jav-
ni razpis – Obnova predturbinskih zapornic
HE Medvode – Ponudba!” in “Ne odpiraj
pred 13. uro dne 27. 11. 2000”. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika!

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 13. uri v sejni sobi na
naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti razpisa in ustrezno izja-
vo banke, da mu bo ob podpisu pogodbe
izstavila bančno garancijo za dobro izvedbo
del v pogodbenem roku, kot jih zahteva raz-
pisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbeno razmerje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 1. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena  (60%),
– reference ponudnika  (30%),
– rok izvedbe (10%).
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ne.
20.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 1630/00-46/10 Ob-38200
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 23-73-103, faks 2373-107.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitve.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javne raz-
svetljave na območju mesta Kranja –
mestne krajevne skupnosti.

Ocenjena vrednost del je 45,000.000
SIT. Mestna občina Kranj bo sklenila po-
godbo v višini razpoložljivih sredstev.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifični po-
klic: da.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v
poglavju 10 razpisne dokumentacije.

6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudnik poteguje tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za vsa razpisana dela.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja del: dela se izvajajo od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Me-
stna občina Kranj, Oddelek za gospodar-
ske javne službe, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Stanislav Koren.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure, najkasneje v 8
dneh od te objave.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo do navedenega roka s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT na žiro račun Mestne obči-
ne Kranj, številka 51500-630-50113, s pri-
pisom “Razpisna dokumentacija za vzdrže-
vanje javne razsvetljave”.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje dvajseti
dan po tej objavi, najkasneje do 10. ure.
Ponudbo dostavite v sobo št. 215 Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z naslovom naročnika, s pripisom
“Vzdrževanje javne razsvetljave” – ponud-
ba, ne odpiraj!” in številko objave tega raz-
pisa, ter naslovom ponudnika na prvi in zad-
nji strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dvajseti dan po tej ob-
javi, in sicer v sobi št. 9, Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ob 12.
uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
so v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno – poslovno in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravne-
ga organa, za samostojne podjetnike prigla-
sitveni list DURS-a,

– izjava o minimalni kadrovski usposob-
ljenosti in tehnični opremljenosti,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,

– izjava banke, da bo predložila garanci-
jo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,

– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3 ne starejše od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostoj-
nega podjetnika za leto 1999, ne starejše
od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starej-
še od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponu-
dnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog po-
godbe o izvajanju del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka oddaje ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
uporaba meril (21. člen ZJN):

– finančna usposobljenost
in reference: 9,5%

– tehnična opremljenost
in odzivni časi: 19%

– plačilni pogoji
in druge ugodnosti: 19%

– ponudbena vrednost: 52,5%

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije ponudniki lahko dobijo do
izteka razpisnega roka na Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, osebno
ali po telefonu 04/23-73-157, kontaktna
oseba je Stanislav Koren.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: naročilo je prvič objavljeno.

Mestna občina Kranj

Št. 407-0138/2000 Ob-38280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
faks 01/431-23-27.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo sto-
ritev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednosti naročila: svetovalni inženiring
za investicijsko-vzdrževalna dela na
srednjih šolah, dijaških domovih in za-
vodih za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami v Republiki Slove-
niji v letih 2001, 2002 in 2003.

Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
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4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev je možno deliti po
regijah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: lastne variante niso spre-
jemljive.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: december 2000–no-
vember 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Službe za in-
vesticije Ministrstva za šolstvo in šport na
Trubarjevi 3/VII v Ljubljani, tel.
01/251-28-38; 431-22-49, faks
01/431-23-27, kontaktna oseba: Janez
Gomboc, univ. dipl. inž. arh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 27.
11. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 4. 12. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo
in šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila in številko
te objave. Na kuverti mora biti polno ime in
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 11. uri, na naslovu: RS
Ministrstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva
3/V, Ljubljana, v veliki sejni sobi št. 40.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v 30 do 60 dneh
po uradnem prejemu mesečnih računov v
skladu z obsegom izvedenih del in dinami-
ko plačil.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ni.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni skla-

dno z zakonom o javnih naročilih.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 407-0134/2000 Ob-38281
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
faks 01/431-12-327, Univerza v Ljubljani
in Univerza v Mariboru z članicami obeh
univerz.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo sto-
ritev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: svetovalni inženiring za
izvajanje investicijsko-vzdrževalnih del
na objektih Univerze v Ljubljani in Uni-
verze v Mariboru.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana in Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: možno je deljeno za Univer-
zo v Ljubljani in za Univerzo v Mariboru.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: lastne variante niso spre-
jemljive.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: december 2000–no-
vember 2003.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Službe za in-
vesticije Ministrstva za šolstvo in šport na
Trubarjevi 3/VII v Ljubljani, tel.
01/25-12-838; 43-12-249, faks
061/43-12-327, kontaktna oseba: Slobo-
dan Milojević, univ. dipl. inž. arh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 27.
11. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 4. 12. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo
in šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljublja-
na 1000.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila in številko
te objave. Na kuverti mora biti polno ime in
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 12. 2000 ob 13. uri, na naslovu: RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva
3/V, Ljubljana, v veliki sejni sobi št. 40.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v 30 do 60 dneh
po uradnem prejemu mesečnih računov v
skladu z obsegom izvedenih del in dinami-
ko plačil.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 12. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila: po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objava namere o

naročilu: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ni.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni skla-

dno z Zakonom o javnih naročilih.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 096-51/00 Ob-38282
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, faks
01/425-62-68.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje prevozov go-
tovine v ocenjeni vrednosti:

1. območje: 9,000.000 SIT/leto,
2. območje: 3,000.000 SIT/leto,
3. območje: 12,000.000 SIT/leto,
4. območje: 6,000.000 SIT/leto,
5. območje: 6,000.000 SIT/leto.

4. Kraj izvedbe: 14 podružnic in njihovih
ekspozitur na 5 območjih.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izpolnjevanje pogojev po zako-
nu o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba je lahko dana za
posamezno, več ali vsa območja podružnic
(1. Ljubljana, Kranj; 2. Celje, Trbovlje, Vele-
nje; 3. Maribor, Murska Sobota, Ptuj; 4.
Novo mesto, Krško, Kočevje; 5. Koper, No-
va Gorica, Postojna).

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do zaključka delovanja
naročnika (predvidoma do 30. 6. 2002).
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
Centrala Ljubljana, Sektor za kadrovske in
splošne naloge, Tržaška 16, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 2000
(med 9. in 14. uro, z dokaziloma o plačilu
zneska za razpisno dokumentacijo in o pri-
dobljeni licenci Zbornice Republike Slove-
nije za zasebno varovanje za ponudnika).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50100-603-18540.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, Tržaška 16, Ljublja-
na (vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 10. uri, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
menice v višini po 10% orientacijske vre-
dnosti posameznega območja podružnic, za
katerega daje ponudbo.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje me-
sečno (cena/km).

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
licenca Zbornice Republike Slovenije za za-
sebno varovanje in druge zahteve določene
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do izteka ve-
ljavnosti ponudbe (najmanj do 30. 1. 2001).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
izkušnje s prevozi gotovine in drugih vre-
dnosti, cena in reference (kot v razpisni do-
kumentaciji).

18. Druge informacije o naročilu: podro-
bnejše informacije o naročilu lahko ponu-
dniki pridobijo pisno na naslovu naročnika
ali po tel. 01/477-40-00.

19., 20.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Ob-38285
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: premoženjska zavaro-
vanja Kemijskega inštituta (požarno, stro-
jelom, računalniki, dodatne nevarnosti...).

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: zavarovalne pogodbe bodo
sklenjene z enim samim ponudnikom.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dopustno je ponu-
diti variantne predloge.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 za
10-letno obdobje. Naročnik sme od pogod-
be kadarkoli odstopiti, če ugotovi, da izbra-
ni ponudnik ne ponuja tržno najugodnejših
pogojev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ke-
mijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljublja-
na (mag. Janez Toplišek).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15 dni od datuma
te objave.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: naročnik mora pre-
jeti ponudbo najkasneje 21. dan po datumu
te objave (do 15. ure).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kemijski inštitut, Hajdrihova
19, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. decembra 2000 ob 9. uri v sejni sobi
Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot
garancijo za resnost ponudbe mora ponud-
nik ponudbi priložiti bianco menico, skupaj s
podpisano menično izjavo. Višina garancije
znaša 700.000 SIT. Trajanje garancije je 30
dni po datumu, ki je določen za izdajo sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika. V roku
trajanja te garancije mora izbrani ponudnik
skleniti pogodbo in izročiti garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti mora ponudnik ponudbi
priložiti bianco menico, skupaj s podpisano
menično izjavo. Višina garancije znaša
1,000.000 SIT. Trajanje garancije je do po-
teka obdobja, za katero bodo sklenjene za-
varovalne pogodbe po tem razpisu.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: storitev bo oddana ene-
mu samemu ponudniku.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zavarovalnica mora biti registrirana v
Sloveniji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od dneva od-
piranja ponudb do vročitve sklepa o izbiri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji. Najnižja cena ne po-
meni nujno najugodnejšo ponudbo.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji

19., 20.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-38321
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Center Vlade za informatiko, Lan-
gusova 4, 1000 Ljubljana, telefaks:
01/478-8649.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: storitve zavarovanja raču-
nalniške in komunikacijske opreme z oz-
nako BZR – 2000. Ocenjena vrednost:
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje RS.
5. (a), (b), (c), 6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: alternativne ponud-
be niso dopustne, lahko pa ponudniki po-
leg osnovne ponudbe ponudijo tudi opcij-
sko ponudbo.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pogodba se bo skleni-
la za obdobje treh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Center Vlade za informatiko, Langusova 4,
1000 Ljubljana, nadstropje 01, soba 25
(vložišče), telefaks 01/478-8649.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4.  12. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 8. 12. 2000 do vključ-
no 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Center Vlade za infor-
matiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, nad-
stropje 01, soba 25 (vložišče),

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 2000 ob 12.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, ve-
ljavna še deset dni po prenehanju veljavno-
sti ponudbe, v višini 500.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glede na vzorec
pogodbe v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opisano v merilih in pogojih.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 12. 2001.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ustrezali nasled-
njim merilom in pogojem:

Merila za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti:

Naročnik bo sklenil pogodbo za zavaro-
vanje računalniške in komunikacijske opre-
me s ponudnikom, ki bo ustrezal naslednjim
pogojem:

1.0.1 Na poslovnem področju:
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom,
– registracija in dovoljenja za opravljanje

vseh dejavnosti,
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni

uveljavljenih jamstev ali izgubljenih pravd, ki
kažejo na nezanesljivost poslovanja);

1.0.2 Na finančnem področju:
– zoper ponudnika ni uvedena prisilna

poravnava, stečaj ali likvidacija,
– ni blokad žiro računa,
– poravnani davki in prispevki določeni s

predpisi Republike Slovenije,
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– razmerje med gibljivimi sredstvi in krat-
koročnimi obveznostmi je večje kot 0,8;

1.0.3 Na področju kadrov:
– nekaznovanost vodstvenih delavcev

zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem
v zadnjih treh letih pred pričetkom naročila.

Naročnik bo s ponudnikom sklenil po-
godbo za zavarovanje računalniške in ko-
munikacijske opreme, če ne bo izločen na
podlagi izločilnih kriterijev in bo izbran kot
najprimernejši ponudnik na podlagi spodaj
navedenih meril.

Merila za ocenjevanje materialne ustrez-
nosti ponudb

– Vrednost premije (60%): število točk,
ki jih prejme ponudnik, se izračuna tako,
da cenovno najugodnejša ponudba prej-
me 100 točk ponderiranih z 0.6, ostale
ponudbe pa ustrezno manjše število točk,
glede na procentualno vrednost razmerja
med ceno najugodnejšega ponudnika in
ponujeno ceno, ponderirano z 0.6 (maks
60 točk).

– Razmerje (koeficient) med zavaroval-
no tehničnimi rezervacijami in neto zavaro-
valno premijo (10%):

Kolikor je koeficient večji od 1, prejme
ponudnik 10 točk

Kolikor koeficient izkazuje vrednost med
0.5 in 1, prejme ponudnik 5 točk

Kolikor je koeficient manjši od 0.5, prej-
me ponudnik 0 točk

– Stopnja pokritosti kratkoročnih obvezo-
sti (10%):

Kolikor je razmerje večje od 1.5, prejme
ponudnik 10 točk

Kolikor je razmerje med 0.8 in 1.5, prej-
me ponudnik 5 točk

– Reference (10%): število točk, ki jih
prejme ponudnik se izračuna tako, da ponu-
dnik, ki izkazuje najvišje število sklenjenih
zavarovanj na področju predmeta javnega
razpisa, pri katerih je zavarovalna osnova vi-
šja od zavarovalne osnove opredeljene s stra-
ni naročnika v razpisni dokumentaciji, prej-
me 100 točk, ponderiranih z 0.1, ostale po-
nudbe pa ustrezno manjše število točk, gle-
de na procentualno vrednost razmerja med
izkazanim številom zavarovanj in najvišjim iz-
kazanim številom zavarovanj, ponderirano z
0.1 (maks 10 točk).

– Čas potreben za izplačilo odškodni-
ne oziroma v pogodbi določene zavaro-
valne vsote (v dnevih) (7%): število točk,
ki jih prejme ponudnik se izračuna tako,
da časovno najugodnejša ponudba prej-
me 100 točk ponderiranih z 0.07, ostale
ponudbe pa ustrezno manjše število točk,
glede na procentualno vrednost razmerja
med časovno najugodnejšo ponudbo in
ponujenim časom, ponderirano z 0.07
(maks, 7 točk).

– Revizorsko mnenje (3%): če po mne-
nju revizorja računovodski izkazi zavaroval-
nice resnično izkazujejo finančno stanje dru-
žbe in če je njeno poslovanje v skladu s
Slovenskimi rač. standardi, prejme ponu-
dnik 3 točke.

V nasprotnem primeru, prejme ponudnik
0 točk

Izbrana bo ponudba tistega ponudnika,
ki bo na podlagi zgornjih meril izbrala najvi-
šje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: razpi-
sna dokumentacija na voljo tudi na internetu
na naslovu: http://www.gov.si/razpisi/.

19.
RS, Center Vlade za informatiko

Zbiranje ponudb

Ob-38072
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 24/97), 56. člena zakona o osnovni šoli
(Ur. l. RS, št. 12/96) in odredbe o obvezni vse-
bini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97) Občina Oplotnica objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za opravljanje

prevozov predšolskih in šolskih otrok v
vrtce in osnovne šole Občine Oplotnica

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Občina Oplotnica, Grajska cesta 1,
Oplotnica, tel. 062/845 09 00, faks
062/842 09 09.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost
naročila: opravljanje prevozov predšolskih in
šolskih otrok v vrtec in osnovno šolo občine
Oplotnica za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 in
2004/2005. Ocenjena vrednost naročila je
14,000.000 SIT za šolsko leto.

4. Kraj izvedbe: Občina Oplotnica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila

te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za specifičen poklic: izved-
ba naročila z zakonom ni rezervirana za specifi-
čen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteva-
ne pogoje iz razpisne dokumentacije in je regis-
triran za opravljanje zahtevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih
odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o obvez-
ni vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97), zakon o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96), zakon o prevo-
zih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94,
18/95, 54/96, 48/98), pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99),

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe nave-
sti imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: po razpisni do-
kumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev, če se
lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del sto-
ritev: ponudniki se ne morejo potegovati samo
za del storitev, vendar mora biti ponujena cena
razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali nes-
prejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi sa-
mo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo va-
rianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum začetka in do-
končanja storitve: šolsko leto 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 in
2004/2005, začetek 1. 1. 2001, zaključek
24. 6. 2005.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na se-
dežu Občine Oplotnica, Grajska cesta 1, Oplot-
nica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno zahtevati od dneva objave razpisa, v de-
lovnem času, do vključno 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: ob dvigu je potrebno predložiti do-
kazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentaci-
je v višini 5.000 SIT, virmansko plačilo na ŽR
Občine Oplotnica, št. 51810-630-26079,
sklic na številko 2000, pri APP ali plačilo na bla-
gajni Občine Oplotnica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 1. 12. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Oplotnica, Grajska cesta
1, 2317 Oplotnica (tajništvo).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z pripisom “Ne odpiraj – ponudba za šol-
ske prevoze” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani pa mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne
4. 12. 2000 ob 9. uri, na naslovu Občina
Oplotnica, Grajska cesta 1, sejna soba I. nad-
stropje, Oplotnica. Odpiranje bo izvedla razpi-
sna komisija za šolske prevoze. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti naročila (zakon o iz-
vajanju proračuna RS za leto 2000, Ur. l. RS,
št. 9/00). Veljavnost bančne garancije najmanj
60 dni od izteka razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanja na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: cene šolskih prevozov so v ce-
lotnem letu fiksne in vključujejo davek na doda-
no vrednost. Za leto 2002, 2003, 2004 in
2005 se cene določijo z aneksom k osnovni
pogodbi. Obračun šolskih prevozov se opravlja
po principu dejansko opravljenih prevozov. Iz-
vajalec izstavi račun zadnji dan v mesecu za te-
koči mesec. Rok za potrditev računa s strani
naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30 dni po iz-
stavitvi računa. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno naro-
čilo: pisna pogodba.

15. Zahteva glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne more-
jo odstopiti od ponudbe: 1. 12. 2000 (do po-
teka roka za oddajo ponudbe).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z raz-
pisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponudni-
ki morajo svoje storitve nuditi kvalitetno in v skla-
du s cestno prometno zakonodajo. Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb. Naročnik si pri-
držuje pravico do sprememb relacij in števila vo-
ženj, glede na število otrok v posameznem šol-
skem letu. Za posamezno leto trajanja pogod-
be bo izvajalec moral predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% od
letne pogodbene vrednosti posla.

19. Datum predhodne objave namere o na-
ročilu, če je bila objavljena: namera ni bila ob-
javljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo:
ni bil objavljen.

Občina Oplotnica
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek

V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
za blago naročnika Dravske elektrarne Ma-
ribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 100 z dne
27. 10. 2000, Ob-37911, se 6. (b) točka
popravi in se pravilno glasi:

6. (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: terensko vozilo Suzuki Jim-
ny – 1 kom.

Uredništvo

Ob-36772
1. Naročnik, poštni naslov: Jamstveni in

preživninski sklad Republike Slovenije, Kot-
nikova 28, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, dosedanje izkušnje in re-
ference na področju predmeta tega javnega
naročila, plačilni in ostali komercialni pogoji
ter ugodnosti, dejavnost, ki jo opravlja po-
nudnik, dobavni rok, kvaliteta in celovitost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: FMC d.o.o., Tržaška 330,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Jamstveni in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova
28, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalnik za grafično in
multimedijsko obdelavo ter podatkovni
strežnik.

7. Pogodbena vrednost: 6,249.999 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,281.331,78 SIT, 6,093.359 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,

Jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije

Št. 182/9 Ob-38042
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, faks 05/339-63-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena: 40%,

– varnost vozila: 10%,
– tehnične karakteristike: 40%,
– garancija: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Prima I. E., d.o.o., Nova
Gorica, IX. Korpusa 96, 5250 Solkan.

6. (a) Kraj dobave: Soške elektrarne No-
va Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 No-
va Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: trije osebni avtomobili Ford
Focus.

7. Pogodbena vrednost: 8,921.370 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe za eno ose-
bno vozilo: 3,299.000 SIT, vrednost najni-
žje ponudbe za eno osebno vozilo:
2,596.962 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34968.

Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.

Ob-38043
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, p.p.

7, Jamova 39, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kriteriji, objavljeni v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev: izloči-

tveni kriterij,
– ocena kvalitete sestave: maks. 40

točk,
– cena: maks. 180 točk,
– reference, kvalificiranost: maks. 60

točk,
– garancija in pogoji vzdrževanja: izloči-

tveni kriterij.
Merila so bila pri ocenjevanju uporablje-

na na način, ki je bil naveden v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerjeva
6, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: Ethernet stikala – 11 kosov
in vzdrževanje ponujene opreme za do-
bo treh let.

7. Pogodbena vrednost:
– skupna vrednost opreme:

31,280.916,70 SIT,
– skupna vrednost vzdrževanja:

6,572.437,81 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,335.050,37 SIT, 37,853.354,51
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35208.

ARNES, Ljubljana

Ob-38087
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, izpolnjevanje tehničnih za-
htev in usklajenost z obstoječim strojnim
parkom, plačilni pogoji, dobavni pogoji, re-
ference in ostali razpisani pogoji. Pri oce-
njevanju ponudb so bili upoštevani kriteriji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Exprum, d.o.o., Blatnica 1,
1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Puhova ulica na Ptu-
ju.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: univerzalno komunalno de-
lovno vozilo s hidravličnimi priključki
spredaj in zadaj.

7. Pogodbena vrednost: 18,109.420
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,109.420 SIT, 12,515.230 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34805.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Ptuj

Št. 404-08-146/2000 Ob-38129
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24-26, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na
podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 7. 2000 in 25. 9.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila:

1. cena artikla – utež 0,50,
2. kakovost vzorca – utež 0,25,
3. reference – utež 0,10,
4. tehnično-tehnološka opremljenost

– 0,05 utež,
5. urejenost službe kakovosti – 0,05

utež,
6. dobavni rok: – utež 0,05.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

skupina a) nogavice zimske (zelene) in
letne (zelene in črne) in

skupina b) nogavice dolge in kratke (rja-
ve in črne) - Polzela Tovarna nogavic d.d.,
Polzela 171, 3313 Polzela,

skupina c) nogavice športne (bele),
skupina d) puloverji vojaški, rokavice in

podkape-kape (modro),
skupina e) puloverji in jopice (rjavi in mo-

dri) in
skupina f) rokavice (bele) - Pletiljstvo Ja-

kopina, Kepic Mija s.p., Dvorje 22, 4207
Cerklje.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana-Šentvid.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

skupina a) 1072 parov nogavic zim-
skih (zelenih) in letnih (zelenih in črnih),

skupina b) 6309 parov nogavic dolgih
in kratkih (rjavih in črnih),

skupina c) 600 parov nogavic špor-
tnih (belih),

skupina d) 20 kosov puloverjev voja-
ških, 20 parov rokavic in 20 kosov pod-
kap-kap (modrih),

skupina e) 360 kosov puloverjev in
jopic (rjavih in modrih) in

skupina f) 1002 para rokavic (belih).
7. Pogodbena vrednost po skupinah:
a) 9,544.195 SIT,
b) 2,179.080 SIT,
c) 3,427.200 SIT,
d) 251.566 SIT,
e) 1,817.130 SIT in
f) 465.028,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be v SIT, po skupinah:
a) 9,544.195 SIT,
b) 2,345.246,10 SIT; 2,179.080 SIT,
c) 3,427.200 SIT ; 3,427.200 SIT,
d) 251.566 SIT,
e) 1,817.130 SIT ; 1,668.975 SIT in
f) 465.028,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 239,00 Ob-38147
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člena ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Haas-Laser GmbH + Co.KG,
Aichhalder Str. 39, D-78707 Schramberg.

6. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga: laserski si-
stem.

7. Pogodbena vrednost: 77.350 EUR.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: EUR 77.350 – 32.500.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34903.

UL Fakulteta za strojništvo

Št. 81-33/02 Ob-38157
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-24-32.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izvajanje gradbenih in
obrtniških del ter električnih in strojnih in-

stalacij za objekt RTP 400/110 kV Krško z
razpletom daljnovodov.

3. Datum izbire: 9. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (56% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– ISO standard (4% delež),
– potrjene reference ponudnika iz pred-

meta naročila (10% delež),
– potrjene reference izvajalca iz pred-

meta naročila (20% delež),
– rok izvedbe (5% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1122 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., RTP 400/110 kV krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: izvajanje gradbenih in obrt-
niških del ter električnih in strojnih in-
stalacij.

7. Pogodbena vrednost: 345,468.989,46
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 31,585.631
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 465.345.775,95 SIT, 285.902.584,40
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29216,
št. objave namere o javnem naročilu: Urad-
ni list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14298.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Ob-38174
1. Naročnik, poštni naslov: Kraška gasil-

ska zveza, Bazoviška 13, 6210 Sežana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za blago.

Javni razpis je uspel.
3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje splošnih in poseb-
nih pogojev v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: podjetje AS-MERX, d.o.o.,
Vanganelska 10, Koper.

6. (a) Kraj dobave: Sežana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dve gasilski vozili VGP1,
Land Rover Defender.

7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,067.120 SIT, 14,850.596 SIT brez
DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.

Kraška gasilska zveza Sežana

Ob-38202
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za ga-

silno in reševalno službo, Bazoviška 13,
6210 Sežana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za blago.

Javni razpis je uspel.
3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje splošnih in poseb-
nih pogojev v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: podjetje AS-MERX, d.o.o.,
Vanganelska 10, Koper.

6. (a) Kraj dobave: Sežana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dve gasilski vozili VGP1,
Land Rover Defender.

7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,067.120 SIT, 14,850.596 SIT brez
DDV.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.

Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana

Ob-38175
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo
10. 10. 2000. Sklep o izbiri izvajalca je bil
izdan 24. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): utemeljitev:

I. sklop: izbrani ponudnik je pri ocenje-
vanju po zastavljenih merilih zbral največje
število točk. Pri tem je dosegel bistveno
največje število točk pri oddaljenosti distri-
buterja od naročnika;

II. sklop: izbrani ponudnik je dosegel naj-
večje število točk glede na merila, ki so bila
razpisana. Pri tem je imel najugodnejšo ce-
no;

III. sklop: izbrani ponudnik je v kombina-
ciji meril, ki so bila razpisana, zbral največje
število točk, pri tem je imel najugodnejšo
ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– izvajalec: I. sklop: OMV Istrabenz,
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,

– izvajalec: II. sklop: OMV Istrabenz,
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,

– izvajalec: III. sklop: Mapetrol, d.o.o.,
Linhartova 17a, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: I. sklop distributer, II.
in III. sklop fco Komunala Koper – sedež
podjetja.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– I. sklop: 270.000 litrov goriva,
– II. sklop: 80.000 litrov kurilno olje,
– III. sklop: 4520 kg mazivo-olje.
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7. Pogodbena vrednost:
– I. sklop: 43,159.000 SIT,
– II. sklop: 8,280.000 SIT,
– III. sklop: 1,115.294,22 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za I. sklop: 2,
– za II. sklop: 2 in
– za III. sklop: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– I. sklop: 43,159.000 SIT,

43,159.000 SIT,
– II. sklop: 8,415.680 SIT, 8,280.000

SIT,
– III. sklop: 1,266.097,20 SIT,

1,115.294,22 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34844.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 4.4.1.2-5857 Ob-38176
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni rok in druga merila
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Kroj, d.d., Tržaška 118, 1000 Ljub-
ljana,

b) Kroj, d.d., Tržaška 118, 1000
Ljubljana,

c) Kroj, d.d., Tržaška 118, 1000 Ljub-
ljana,

d) Kroj, d.d., Tržaška 118, 1000
Ljubljana,

e) PIK Maribor, d.d., Ul. Kraljeviča
Marka 5, 2000 Maribor,

f) PIK Maribor, d.d., Ul. Kraljeviča
Marka 5, 2000 Maribor,

g) Rašica, d.d., Zg. Gameljne 20,
1211 Lj.-Šmartno,

h) Rašica, d.d., Zg. Gameljne 20,
1211 Lj.-Šmartno,

i) Ika Ajdovščina, d.d., Tovarniška 24,
5270 Ajdovščina,

j) Prevent Mislinja, d.o.o., Gozdarska
38, 2382 Mislinja,

k) Čevljarstvo in rokavičarstvo Janez
Dolenc, s.p., Dragonja vas 1a, 2326 Cir-
kovce,

l) Čevljarstvo Kidričevo, Kopališka 3,
2325 Kidričevo.

6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vrsta in količina blaga je razvi-
dna iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
a) 7,513.600 SIT,
b) 432.200 SIT,
c) 12,491.143 SIT,
d) 405.900 SIT,
e) 822.250 SIT,
f) 816.750 SIT,
g) 2,170.600 SIT,
h) 175.000 SIT,

i) 5,268.500 SIT,
j) 2,030.664 SIT,
k) 4,397.600 SIT,
l) 660.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
– a), b), c), d), e), f), h), j), k), l), sta bili

sprejeti 2 ponudbi,
– g) so bile prejete 3 ponudbe,
– i) so bile prejete 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– a) 7,641.040 SIT, 7,513.600 SIT

(848 kosov),
– b) 478.407,60 SIT, 432.200 SIT (46

kosov),
– c) 15,684.471 SIT, 12,491.143 SIT

(1449 kosov),
– d) 472.480,80 SIT, 405.900 SIT (48

kosov),
– e) 852.500 SIT, 822.250 SIT (275

kosov),
– f) 852.500 SIT, 816.750 SIT (275 ko-

sov),
– g) 2,728.740 SIT, 2,170.600 SIT

(623 kosov),
– h) 202.500 SIT, 175.000 SIT (250

kosov),
– i) 8,482.500 SIT, 5,268.500 SIT (435

kosov),
– j) 2,079.900 SIT, 2,030.664 SIT (211

kosov),
– k) 5,678.640 SIT, 4,397.600 SIT

(956 parov),
– l) 680.000 SIT, 660.000 SIT (100 pa-

rov).
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik za materiale pod zaporedno številko
13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24a, 25 in
38, ni zaradi premalo prispelih ponudb in
skupne vrednosti nižje od minimalne za ob-
javo javnega razpisa ni izbral nobenega po-
nudnika.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30711.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 362-52/00 Ob-38257
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponovni javni razpis ni uspel, saj
po pregledu ponudb nista ostali popolni po-
nudbi vsaj dveh ponudnikov, zato naročnik
po določilih prvega odstavka 41. člena za-
kona o javnih naročilih ne more sprejeti skle-
pa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: devet do enajst eno do dvo-
sobnih neopremljenih stanovanj.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: ponovni

javni razpis za to naročilo je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 25. 8.
2000, Ob-34247.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Št. 121/2000 Ob-38264
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska ki-

noteka, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena. Javno naročilo za I. sklop
in III. sklop, se ne odda, ker je veljavno
ponudbo za ta dva sklopa predložil en sam
ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: II. sklop: Repro, Ljubljana,
d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana; IV. sklop:
Kutin Boris, s.p., Sound Eng. & Design,
Petrovičeva ulica 19, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: kinotečna dvorana
na Miklošičevi cesti 28 v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistem za podnaslavlja-
nje oziroma projekcijski video sistem,
katerega osnovni namen je podnaslav-
ljanje filmov – “Beamtitling”; I. sklop (“čr-
na skrinjica” sistema za podnaslavlja-
nje), II. sklop (projektor), III. sklop (na-
prave za arhiviranje podnaslavljanja), IV.
sklop (enote za povezovanje).

7. Pogodbena vrednost: II. sklop:
2,495.000 SIT, IV. sklop: 1,647.941 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: I. sklop: ena,

II. sklop: štiri, III. sklop: ena, IV. sklop: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: I. sklop: 2,582.262 SIT, II. sklop:
3,172.147 SIT, 2,495.000 SIT, III. sklop:
3,234.793 SIT, IV. sklop: 2,190.790 SIT,
1,647.941 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi pregleda in ocene prispelih ponudb
za II. sklop, se ugotovi da dve ponudbi ne
ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije
glede bistvenih elementov ponudbe in se ju
izloči.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 83/2000 z dne 25. avgust 2000,
Ob-34295.

14.
Slovenska kinoteka Ljubljana

Št. 9037/00 Ob-38286
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: po meto-

dologiji vrednotenja iz razpisne dokumenta-
cije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tisa, d.o.o., Ižanska 213,
Ljubljana.
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6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: mletje grmovne zarasti na
65 ha kmetijskih zemljišč na območju
upravne enote Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 24,974.530
SIT.

8. Število prejetih ponudb: popolnih 2.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

24,985.000 SIT, 24,974.530 SIT.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-36108.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Št. 961-16/00-26-228 Ob-38322
1. Naročnik, poštni naslov: po pooblasti-

lu Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve je naročnik Zavod RS za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
01/425-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih, in sicer:

– Ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost.

Najnižja ponudbena cena se točkuje s
100 točkami, za vsakih 50.000 SIT nad
najnižjo ponudbeno ceno se odšteje 1 toč-
ka.

– Rok dobave (šteje se od podpisa po-
godbe):

– do 30 dni 100 točk,
– od 31–40 dni 70 točk,
– od 41–60 dni 50 točk,
– nad 60 dni 30 točk.

– Plačilo (vrednosti za vsakih 5 dni daljši
plačilni rok):

– od 30–35 dni 20 točk,
– od 36–40 dni 30 točk,
– od 41–45 dni 40 točk,
– od 46–50 dni 50 točk,
– od 51–55 dni 60 točk,
– od 56–60 dni 70 točk,
– od 61–65 dni 80 točk,
– od 66–70 dni 90 točk,
– nad 70 dni 100 točk.

– Druge ugodnosti: vrednotijo se druge
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku in
jih je možno finančno ovrednotiti. Število
točk po tej postavki je maksimalno 50 točk,
po oceni strokovne komisije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje,
d.d., Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: po objektih Zavoda
RS za zaposlovanje, in sicer:

– Centralna služba, Rožna dolina c.
IX/6, Ljubljana,

– OS Ptuj, Vodnikova ul. 2, Ptuj,
– UD Gornja Radgona, Partizanska c.

42, Gornja Radgona,
– UD Postojna, Ljubljanska c. 5/a, Po-

stojna,
– UD Šmarje pri Jelšah, Poslovni center

Šmarje pri Jelšah,
– UD Trbovlje, Ul. 1. junija 19, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža pisarni-
ške opreme.

7. Pogodbena vrednost: 21,730.834,49
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,669.017,96 SIT, 20,620.938,21
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 013953 Ob-38325
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod–Kanalizacija d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih – cena, reference, testi opre-
me,…

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PCX d.o.o., Stegne 15,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema po
razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 19,941.068
SIT.

8. Število prejetih ponudb: 4.
9. Vrednost najvišje in najnižje veljavne

ponudbe: 18,475.299,72 SIT in
21,697.696,76 SIT.

10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. št.
80-81/2000 z dne 15. 9. 2000;
Ob-35217.

13.
Javno podjetje

Vodovod–Kanalizacija d.o.o.

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 41405-4/2000 Ob-38024
1. Naročnik in poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

beni znesek, plačilni pogoji, fiksnost ponu-

jenih cen, garancijski roki, reference, rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Geoit d.o.o., Kolomban
37, Ankaran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev dveh učil-
nic na Osnovni šoli Piran, GOI dela, Pi-
ran.

7. Pogodbena vrednost: 14,579.675
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,255.034 SIT, 14,579.675 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 67 z
dne 28. 7. 2000, Ob-32870.

Občina Piran

Št. 41405-199-2000 Ob-38026
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

beni znesek, plačilni pogoji, fiksnost po-
nudbenih cen, garancijski roki, reference in
rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gramar d.o.o., Ulica B.
Jakca 7, 6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prizidek k šolskemu
poslopju in adaptacija obstoječega šol-
skega poslopja, GOI dela, Sečovlje.

7. Pogodbena vrednost: 237.312.487
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 270,051.656 SIT, 237,312.487 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 67 z
dne 28. 7. 2000, Ob-32869.

Občina Piran

Ob-38030
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Ko-
per.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je bil ponudnik, ki je ob
izpolnjevanju pogojev za priznanje usposob-
ljenosti in sposobnosti ponudil najnižjo ce-
no.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist d.o.o. Koper, Anka-
ranska cesta 7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odkop zemljišča in
izgradnja opornega zidu pri OŠ D. Bor-
don v Semedeli.

7. Pogodbena vrednost: 10,138.716,70
SIT.

8.
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,450.822 SIT, 10,138.716,70 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po jav-
nem odpiranju in analizi ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da so bile vse ponudbe popolne.

12., 13.
Mestna občina Koper

Št. 35101-64/99 Ob-38034
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, garancijski rok,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fingar, d.o.o., Tržaški hrib
11, 3250 Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in položitev
ploskovno elastičnega športnega poda
v športni dvorani OŠ Frana Albrehta
(Kamnik).

7. Pogodbena vrednost: 20,844.951,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,667.736,58 SIT, 19,691.049 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34982.

Občina Kamnik

Ob-38035
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vo-

dovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena in splošne
reference že opravljenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gragist, d.o.o., Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Sermin – Kampo Morer.

7. Pogodbena vrednost: 86,900.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
42,228.202,50 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,872.684,40 SIT, 86,900.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000.

Rižanski vodovod Koper

Št. 414-12-287/2000 Ob-38036
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, tel.
02/609-60-10, faks 02/609-60-18.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena – 60% (točke
od 0–60), reference – 20% (točke od 0–
20), plačilni pogoji – 20% (točke od 0–20).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska
Bistrica, Titova c. 87, 2310 Slovenska
Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija mansarde
in izgradnja prizidka k OŠ Rače, Grajski
trg 1, Rače.

7. Pogodbena vrednost: 97,667.359,21
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,463.254 SIT, 94,015.635 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33175.

Občina Rače-Fram

Št. 351-03-6/99 Ob-38038
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila iz razpisne dokumentaci-
je.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PGP projektiranje, gradbe-
ništvo in posredovanje Ljutomer, d.o.o., Or-
moška cesta 3, 9240 Ljutomer.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba adaptacije Kul-
turnega doma v Mali Nedelji – 1. faza.

7. Pogodbena vrednost: 11,721.166,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,451.577 SIT, 11,721.166,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000.

Občina Ljutomer

Št. 27/76 Ob-38040
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena: 75%,
– reference na tovrstnih delih: 20%,
– plačilni rok: 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Soča, vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Kromberk, Industrijska cesta
2, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno vzdrževal-
na dela v akumulacijskem bazenu HE
Doblar – odstranitev neuporabnih napla-
vin iz jezera ter izvedba obrežnega za-
varovanja.

7. Pogodbena vrednost: 72,131.177,65
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 78,761.792,20 SIT, 71,649.859 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000.

Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.

Ob-38287
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

men, Komen 126/a, 6223 Komen.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

Kriterij meril Točke

Ponudbena cena 60
Podatki o ponudniku, ki so
razvidni iz razpisne dokumentacije 40

Skupaj točk 100

Izbrani ponudnik je v postopku ocenje-
vanja ponudbe prejel največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, d.d., Ce-
sta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za prenovo vzho-
dnega dela stavbnega niza zgornjega
palacija s kvadratnim stolpom v Štanje-
lu.

7. Pogodbena vrednost: 52,147.750
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,147.750 SIT, 49,982.321 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Občina Komen

Št. 2304-2/00 Ob-38288
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p.p. 2044, telefaks
01/47-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije je bil ponudnik najbolje
ocenjen.

5. Ime in naslov izvajalca: Lesnina Inže-
niring, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za uredi-
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tev pritličnih prostorov na Poljanski 31 v
Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 19,323.342,57
SIT (vključuje DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,916.967 SIT, 19,323.342,57 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-35913.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 3272/2000 Ob-38290
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Pet-
rovci.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji
in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka, Inženiring Beltinci,
Mladinska 12, 9231 Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kulturnega
doma v Stanjevcih.

7. Pogodbena vrednost: 40,910.172,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,667.871,42 SIT, 40,910.172,20
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36470.

14.
Občina Gornji Petrovci

Št. 404-08-305/2000 Ob-38324
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, kont. oseba Boris Janša,
univ. dipl. inž. arh.; telefon 01/471-28-61
in faks 01/471-16-37.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vse veljavne ponudbe so bile
ocenjene in točkovane po kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije in je izbran ponudnik, ki
je zbral največ točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Beži-
grad, d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
obstoječem poligonu ICZR Ig (št. tabli-
ce: 12919) na lokaciji Ig pri Ljubljani, ki
se izvajajo po projektih št. 401/99 in št.
426/99 ter skladno s pogodbenim pred-
računom št. MORS/BO-53/2000.

7. Pogodbena vrednost: 26,665.639
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: sprejete so

bile 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,289.121,08 SIT, 26,665.639 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, št.
33656, (404-08-305/2000).

Ministrstvo za obrambo

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 169/15 Ob-38044
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena: 78%,
– reference na tovrstnih delih: 7%,
– garancijska doba: 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: EKO, d.o.o., Stanežiče 26,
Ljubljana - Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba antikorozijske zaščite zunanje povr-
šine cevovodov HE Log pod Mangartom,
HE Možnica in HE Hubelj.

7. Pogodbena vrednost: 24,001.110
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,971.346,64 SIT, 24,001.110 SIT.
11., 12.
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.

Št. 1/99 Ob-38071
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d., Par-
tizanska cesta 78, 3320 Velenje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GZL Geoprojekt, Podjetje
za geotehnična dela, d.d., Letališka 27,
1110 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Vele-
nje.

(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava vrtine P5r.

7. Pogodbena vrednost: 22,253.605,04
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,811.357,39 SIT, 22,253.605,04
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000.

13.
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje

Št. 486/2000 Ob-38085
1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama,

Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudnik

izpolnjuje vse naročnikove pogoje. Referen-
čni podatki so dobri in kažejo, da bo ponu-
dnik zanesljivo in dobro opravil posel. Cena
je nizka. Izbrani ponudnik je bil v postopku
ocenjevanja najbolje ocenjen po objavljenih
merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lokainvest d.o.o., Kapucin-
ski trg 7, 4220 Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sveto-
valni inženiring za vodenje postopkov in
pridobivanje soglasij za prenovo objek-
ta SNG Drama Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,343.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,662.000 SIT, 5,100.000 SIT.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 80-81
z dne 15. 9. 2000, Ob-35331.

SNG Drama Ljubljana

Št. 04/00 Ob-38171
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): finančno stanje, ponudbena vre-
dnost naročila, tehnična opremljenost, ka-
drovska opremljenost, rok plačila, referen-
ce, licenca za fizično in tehnično varovanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G 7, družba za varovanje,
d.o.o., Špruha 33, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
in tehnično varovanje objektov.

7. Pogodbena vrednost: 2,131.290 SIT
mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 2,627.520 SIT mesečno, 1,959.930
SIT mesečno.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000,
Ob-33182.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Ob-38172
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 4. 10. 2000.

Sklep o izbiri izvajalca pa je bil izdan
23. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): utemeljitev: pri paketnem zava-
rovanju (od I. do VIII. sklopa) je izbrani po-
nudnik pri ocenjevanju po zastavljenih meri-
lih zbrali največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: kot najugodnejša ponudba
za izvajanje storitev – premoženjskih zava-
rovanj od I. do VIII. sklopa – paketno zava-
rovanje, se izbere ponudba ponudnika Za-
varovalnica Maribor, d.d., PE predstavništvo
Koper, Zore Perello Godina 2, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storit-
ve – premoženjska zavarovanja v 8 sklo-
pih:

I. sklop: požarno zavarovanje,
II. sklop: strojelomno zavarovanje,
III. sklop: vlomsko zavarovanje,
IV. sklop: zavarovanje računalnikov,
V. sklop: zavarovanje stekla,
VI. sklop: zavarovanje posevkov in na-

sadov,
VII. sklop: zavarovanje vozil,
VIII. sklop: zavarovanje odgovornosti

naročnika.
7. Pogodbena vrednost: paketno zava-

rovanje za vse sklope (od I. do VIII.) znaša
3,785.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6 veljavnih –

od tega je bilo 5 popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. sklop: 444.105 SIT, 329.763 SIT,
II. sklop: 1,030.868 SIT, 764.916 SIT,
III. sklop: 23.809 SIT, 9.810 SIT,
IV. sklop: 102.865 SIT, 51.259 SIT,
V. sklop: 57.235 SIT, 52.059 SIT,
VI. sklop: 37.485 SIT, 17.040 SIT,
VII. sklop: 4,073.918 SIT, 3,248.867

SIT,
VIII. sklop: 810.431 SIT, 517.072 SIT.
11., 12.

Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 65000/22/00 Ob-38173
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena (50%), kvaliteta (30%), re-
ference (10%) in druge ugodnosti (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Integral Kum Trbovlje, d.d.,
Keršičev hrib 1, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  oprav-
ljanje prevozov šoloobveznih otrok za
potrebe javnih zavodov v Občini Trbov-
lje za šolsko leto 2000/2001
2001/2002, 2002/2003.

7. Pogodbena vrednost: 4,595.914,10
SIT mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: obe ponudbi sta po vrednosti enaki po-
godbeni vrednosti.

11., 12.
Občina Trbovlje

Št. 81-63-1493 Ob-38189
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Slove-

nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.
3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel skup-
no najvišjo oceno zaradi najugodnejše sku-
pne ponudbene cene (1. in 2. faze ter 5-let-
nih stroškov vzdrževanja), najnižje ponujene
cene vzdrževanja, zelo dobrih izkazanih re-
ferenc, najboljše usposobljenosti za uved-
bo in vzdrževanje ter dokazil o zagotavljanju
kakovosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Infotehna, d.o.o., Novo Me-
sto, Glavni trg 20.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina (blaga, gradbenih
del, storitev), ki ga je potrebno dobaviti:
nakup programske opreme za računal-
niško zasnovan dokumentacijski sistem
in za informatizirane delovne postopke.

7. Pogodbena vrednost: 25,553.711
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,586.100 SIT, 25,553.711 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: zbira-
nje ponudb.

12., 13.
Elektro Slovenija, d.o.o.

Št. 118/00 Ob-38201
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.o.o., Mala ulica 5, p.p. 234, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je v skladu z
merili razpisne dokumentacije (cena, refe-
rence) najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mizarstvo Kugler Dominik,
s.p., Pondor 24/a, 3304 Tabor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža opreme kuhinj (29) za
varovana stanovanja v Logatcu.

7. Pogodbena vrednost: 8,411.569,74
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,660.115,12 SIT, 8,411.569,74 SIT,
vse z 19% DDV.

11., 12.
Stanovanjski sklad

pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.o.o., Ljubljana

Št. 3272/2000 Ob-38291
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gor-

nji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Pet-
rovci.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire : 10. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Razvojni center Sinergija
d.o.o., Kranjčeva 3, 9226 Moravske Topli-
ce.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba projekta vzpostavitev informacijske
mreže za trženje kmetijskih produktov
podeželja Goričkega.

7. Pogodbena vrednost: 11,700.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,800.000 SIT, 11,700.000 SIT.
11., 12., 13.

Občina Gornji Petrovci

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-38046
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo se
oddaja na podlagi 4. točke prvega odstavka
55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost naročene opre-
me z obstoječo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bartec – Varnost, d.o.o.,
Tovarna Eksplozijsko Varnih Elektronaprav,
Cesta 9. Avgusta 59, 1410 Zagorje ob
Savi.
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6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Rudnik Tr-
bovlje Hrastnik, d.o.o. – obrat Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: rudarske naglavne svetilke:

– 150 kosov svetilk,
– 3 kose polnilnih polic,
– 3 kose usmernikov.
7. Pogodbena vrednost: 6,196.650 SIT

brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,196.650 SIT brez DDV.
11.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-38047
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: za zagotavlja-
nje standardizacije, optimizacije in kompati-
bilnosti z obstoječo opremo se oprema, ki
je bila predmet javnega naročila, nabavi ne-
posredno pri edinem proizvajalcu – dobavi-
telju.

3. Datum izbire: 18. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): standardizacija in kompatibilnost
z obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DBT Maschinenfabrik Scharf
HmbH, Römerstrasse, D 59075 Hamm.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, RTH, d.o.o.,
obrat Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 1 kos transportna naprava
za prevoz ljudi in material (VDL).

7. Pogodbena vrednost:
102.129.317,56 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 102,129.317,56 SIT.
11.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Trbovlje

Št. 11/2-55/3-00 Ob-38131
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IPS d.o.o., Cesta Lj. Briga-
de 17, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: naročniški digitalni preno-
sni sistemi – PCM: BAV 50 in FCM 5; 28
kom.

7. Pogodbena vrednost: 4,985.862 SIT
z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/3-00 Ob-38132
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 22. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sling d.d., Dunajska 22,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Cigaletova 15, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: knjižni regal – 1 kpl.

7. Pogodbena vrednost: 4,033.745 SIT
z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/7-00 Ob-38133
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 7. točki
prvega odstavka 55. člena in po 56. členu
zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtotriglav d.o.o., Dunajska
122, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: vse PE Telekoma Slo-
venije d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 19 vozil Fiat Panda 4x4.

7. Pogodbena vrednost: 32,091.000
SIT z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/7-00 Ob-38134
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tehnounion As d.o.o., Ce-
lovška 258, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: 2 vozili Landrover Defender
90 2,5 TD5.

7. Pogodbena vrednost: 8,399.221,24
SIT z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/7-00 Ob-38135
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 7. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 12. 10. 2000
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– dobavni rok,
– reference,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LinFis d.o.o., Grajzerjeva 6,
Ljubljana-Polje.

6. (a) Kraj dobave: Dragomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: viličar STILL R70-25; 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 6,051.685 SIT

z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,713.438 SIT (brez DDV), 4,677.153
SIT (brez DDV).

11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/3-00 Ob-38136
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 13. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sling d.d., Dunajska 22,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: pohištvena oprema – do-
polnitev obstoječe opreme Čepovan.

7. Pogodbena vrednost: 4,972.047 SIT
z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/3-00 Ob-38137
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 27. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LF 3M d.o.o., Ljubljanska
24a, Kranj.

6. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: kartični telefonski aparat
Postel P12; 160 kos.

7. Pogodbena vrednost: 15,817.280
SIT brez DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/7-00 Ob-38138
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. členu
zakona o javnih naročilih: po 7. točki prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
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3. Datum izbire: 17. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– dobavni rok,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Blurent d.o.o., Litijska 35,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: območje Republike
Slovenije (vse PE Telekoma Slovenije d.d.).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: zaščitna delovna sredstva;
1449 kos.

7. Pogodbena vrednost: 10,181.872
SIT z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/3-00 Ob-38139
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Wavtek Vandel & Golterman
Gmbh., Elizabeth Str. 36, Wien, Austria.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: inštrumenti za telekomuni-
kacije; 28 kos.

7. Pogodbena vrednost: 65.779,23
EUR; 13,818.000 SIT brez DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/8-00 Ob-38140
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) Probis, d.o.o., Šlandrova ul. 2, Ljub-

ljana-Črnuče,
B) SAP Austria, podružnica Ljubljana,

Dunajska 156, Ljubljana,
C) IBM Slovenija, d.o.o., Trg republike

3, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:

svetovanje pri migraciji SAP R/3 na ver-
zijo 4.6.

7. Pogodbena vrednost:
A) 6,549.709 SIT (z DDV),
B) 15,688.960 SIT (z DDV),
C) 4,745.274 SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,800.000 SIT (brez DDV),
20,783.282 SIT (brez DDV).

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-55/3-00 Ob-38141
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 12. 9. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IPS d.o.o., Cesta Lj. Briga-
de 17, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: naročniški digitalni preno-
sni sistemi – PCM: FCM 5, BAV 50; 28
kom.

7. Pogodbena vrednost: 4,985.862 SIT
z DDV.

8., 9., 10., 11.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 81-3/14 Ob-38158
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-27-02.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca v skladu s 3. točko 55. člena ZJN
za dobavo preizkusnega sistema za testira-
nje merilnih naprav v energetiki.

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini uspo-
sobljen v RS izvesti naročilo v zahtevanem
obsegu, kvaliteti in roku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Diveco, d.o.o., Dunajska
51, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava preizkusnega siste-
ma za testiranje merilnih naprav v ener-
getiki.

7. Pogodbena vrednost: 16,556.660,40
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,556.660,40 SIT, 16,556.660,40
SIT.

11., 12., 13.
Elektro Slovenija, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 2.-6579/00 Ob-38178
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: ponudnik je za
izvedbo del trenutno edini usposobljen –
strokovno in tehnično ter je istočasno tudi
edini razvijalec, konstruktor in proizvajalec
opreme z Dovoljenjem za vgradnjo na SŽ.

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): z analizo cen je bilo ugotovljeno,
da so cene v celoti primerljive s cenami
podobnih objektov, ki jih trenutno gradimo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov, d.d., Stegne 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zavarovanje nivojske-
ga križanja “NPr-KS Okroglica” v km
97+154 proge Jesenice–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 34,999.648,11
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železenice, d.d., Ljubljana

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 929-02-1/00 Ob-38049
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, telefaks
126-10-50.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 9. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je zbral najve-
čje število točk po vnaprej pripravljenem
kriteriju ocenjevanja. Najpomembnejši kri-
terij je bil znanje nemškega jezika, ki je bilo
ocenjeno na podlagi pisne ponudbe v nem-
škem jeziku ter na ustnem razgovoru pred
pristopnim svetovalcem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marko Domicelj, Žaucerjeva
8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
godba o opravljanju storitev v okviru progra-
ma PHARE je bila sklenjena z izbranim po-
nudnikom za pomoč/tolmačenje pri delu
pred pristopnega svetovalca v okviru
twinning projekta SL-99/IB/JHA-03 –
Organizacija in delovanje pravosodja ter
izobraževanje v pravosodju za obdobje
11-ih mesecev od začetka veljavnosti
pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: 22.000 EUR v
tolarski protivrednosti.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 9221-5/00 Ob-38059
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Urad RS za mladino,
Štefanova 1, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini, ki je
usposobljena za izvedbo javnega naročila in
razpolaga z ustreznimi pravicami intelektu-
alne lastnine.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slovensko mladinsko gleda-
lišče, Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
deljena sredstva v višini 500.000 SIT so
namenjena sodelovanju pri izvedbi pred-
stave z naslovom »Drrream« dne 1. 12.
2000.

7. Pogodbena vrednost: 500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Urad RS za mladino

Št. 984-2/00-1/10 Ob-38070
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija RS

za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 4. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi uredbe o načinu in
pogojih prodaje kapitalskih naložb države
(Ur. l. RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000), je
agencija za revidiranje dolžna opraviti pre-
gled uporabe in razpolaganja s sredstvi in
viri sredstev za zadnja tri leta v vseh pravnih
osebah, v katerih bo država prodajala kapi-
talski delež v letu 2000, s tem da ugotovitve
iz pregleda upošteva tudi pooblaščeni oce-
njevalec vrednosti podjetij, poročilo o pre-
gledu pa morajo ministrstva priložiti k pro-
gramu prodaje kapitalskih deležev. Zato, ker
so bili pogoji in način natančno določeni,
ker je bila uredba uveljavljena šele sredi
proračunskega leta, v katerem se naj zago-
tovijo prihodki od prodaje, ker že vsaka faza
prodajnega postopka pomeni časovno ob-
sežno in strokovno zahtevno delo, ker se
preiskovalna dejanja pri pregledu pretežno
prekrivajo z dejanji odkrivanja in analiziranja
podatkov pri vrednotenju, ker ministrstva
sproti sporočajo odločitve za prodajo, pri
tem pa upoštevanje siceršnjih rokov pri jav-
nem naročilu oddaljujejo začetek faze dela.
Zato je agencija za revidiranje na podlagi 7.
točke prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih brez javnega razpisa izbrala
tudi pooblaščenega ocenjevalca, ki ima li-
cenco preizkušenega ocenjevalca vredno-
sti in bo tako z družbo EOS Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, sklenila pogodbe o vrednotenju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EOS Revizija, d.o.o., Druž-
ba za revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ce-
nitev vrednotenja podjetij pri naslednjih

pravnih osebah: Mura – Javnogospodar-
sko podjetje, d.d., Murska Sobota, Drava –
Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., Ptuj,
Soča – Vodnogospodarsko podjetje, d.d.,
Nova Gorica, Javno vodnogospodarsko po-
djetje Kranj, d.d., Kranj in Lesonit, Lesno
kemična industrija, d.d., Ilirska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena
7,500.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Agencija RS za revidiranje

lastninskega preoblikovanja podjetij

Št. 40003-8/00 Ob-38075
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: za izvedbo tega javnega naročila
je usposobljen samo en ponudnik, ki razpo-
laga z zahtevano opremo, strokovnimi kadri
in specifičnim znanjem.

3. Datum izbire: 14. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedaj kakovostno opravljeno
delo ter realna in sprejemljiva cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje strokovnih nalog gospodar-
ske javne službe s področja gospodar-
jenja z vodami ter vodnim in obvodnim
prostorom v letu 2000.

7. Pogodbena vrednost: aneks k pogod-
bi v vrednosti 3,435.231 SIT, skupna po-
godbena vrednost 6,383.103,76 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10, 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 512/1708-998 Ob-38179
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
1. odstavka 55. člena zakona o javnih naro-
čilih: predmet javnega naročila je čiščenje
naplavin, ki so nastale na iztoku potoka Lo-
bnice v Dravo. Za izvedbo čiščenja naplavin
v Dravi je skladno z “uredbo o načinu oprav-
ljanja obvezne republiške gospodarske služ-
be na področju vodnega gospodarstva” (Ur.
l. RS, št. 4/00) koncesionar za izvedbo
tovrstnih del podjetje Drava Vodnogospo-
darsko podjetje Ptuj, d.d.

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeno v 2. točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Drava Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: či-
ščenje naplavin na izlivnem odseku Lob-
nice.

7. Pogodbena vrednost: 12,584.250
SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: drugih po-
nudb ni bilo.

10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

V javnem razpisu za ugotavljanje sposo-
bnosti za dobavo prehrambenih izdelkov Do-
ma upokojencev Nova Gorica, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, se 5.(a) in (b) točki pravilno glasita:

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 29. 11.
2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom upokojencev
Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 16, tajništvo.

Uredništvo

Št. 2818 Ob-38050
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šol-
ska ulica 2, 4000 Kranj, tel. 04/270-03-12,
telefaks 04/231-15-36.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Straži-
šče kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj in
podružnice Besnica, Zg. Besnica 3, Besni-
ca in Žabnica, Žabnica 20, Žabnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. kruh v vrednosti ca. 1,330.000
SIT,

2. pekovsko pecivo v vrednosti ca.
5,680.000 SIT,

3. slaščičarski izdelki in keksi v vre-
dnosti ca. 436.000 SIT,

4. zmrznjeni izdelki iz testa v vredno-
sti ca. 300.000 SIT,

5. meso, mesni izdelki in jajca v vre-
dnosti ca. 5,620.000 SIT,

6. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 4,320.000 SIT,

7. sveže sadje in zelenjava v vredno-
sti ca. 2,330.000 SIT,

a) krompir v vrednosti ca. 140.000
SIT,

8. konzervirano sadje in zelenjava v
vrednosti ca. 325.000 SIT,

9. zmrznjeno sadje in zelenjava v vre-
dnosti ca. 470.000 SIT,

10. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 505.000 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine v
vrednosti ca. 430.000 SIT,

12. sirupi, sadni sokovi in drugi napit-
ki v vrednosti ca. 1,800.000 SIT,
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13. drugo prehrambeno blago v vre-
dnosti ca. 3,200.000 SIT.

Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-
ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
26,746.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavo-
da vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 30. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.900 SIT na žiro račun zavoda št.
51500-603-30094 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Osnovna šola Stražišče
Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, v zape-
čatenih kuvertah, na katerih je napisan po-
leg naslovnika na prvi strani, na zadnji strani
naslov ponudnika in na prvi strani posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo, dne
6. 12. 2000 ob 8. uri v prostorih Osnovne
šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000
Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Stražišče Kranj

Ob-38052
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
2310 Slovenska Bistrica, Partizanska ulica
30, faks 02/81-81-903.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venska Bistrica, Partizanska ulica 30, Slo-
venska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

I. skupina: material za nego ran,
razkužila, sanitetni in zavojni material
ter drugi medicinsko potrošni material,

II. skupina: laboratorijski material,
III. skupina: RTG material,
IV. skupina: zobozdravstveni mate-

rial.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

I. skupina: 7,000.000 SIT,
II. skupina: 7,000.000 SIT,
III. skupina: 2,500.000 SIT,
IV. skupina: 11,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Sloven-
ska Bistrica, Partizanska ulica 30, tajništvo,
2310 Slovenska Bistrica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000 med
8. in 14. uro, ob predložitvi dokazila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.950 SIT na ŽR
51810-603-33759, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 1. 12.
2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slo-
venska Bistrica.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” ter
navedbo številke objave tega razpisa in pred-
meta naročila. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedena firma in sedež pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 2000 ob
11. uri v Zdravstvenem domu Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slo-
venska Bistrica – sejna soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost za dobavo blaga in imajo sta-
tuts pravne osebe oziroma samostojnega
podjetnika.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek, potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni (na dan določen za predlo-
žitev ponudb),

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, oziroma obrtno do-
voljenje,

3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost,

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom – potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni,

5. da predloži potrjen obrazec BON
1 in BON 2 ali BON 3 ter za samostojne

podjetnike potrdilo banke o povprečnem
mesečnem stanju na žiro računu v zadnjih
treh mesecih,

6. da zagotavlja blago posamezne
skupine ali več skupin, najmanj v višini 90%
v razpisni dokumentaciji navedenih vrst bla-
ga,

7. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok od prevzema blaga,

8. da bo dostava fco ZD Slovenska
Bistrica, razloženo od ponedeljka do petka
od 7. do 14. ure,

9. da bo mesečno dostavljal cenike,
in sicer ob spremembi cen,

10. da bo dobavni čas za material na-
veden v razpisni dokumentaciji do 24 ur,

11. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% razpisane vrednosti javne-
ga naročila,

12. da ima menico z menično izjavo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogod-
bene vrednosti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih:

– merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika je najnižja končna cena za največje
število artiklov v posamezni skupini,

– ponudniki lahko kandidirajo za posa-
mezne skupine ali za več skupin,

– potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od kontaktne osebe Brigite Krajnčič, tel.
02/84-32-472 in Karoline Sedmak, tel.
84-32-433.

10.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-38053
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 03/58-74-915, te-
lefaks 03/897-06-51.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Dom za varstvo odra-
slih, Kidričeva 23, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no:

Skupina A – Sadje in zelenjava v vredno-
sti 6,137.748 SIT,

– podskupina A1: sadje – razno v vre-
dnosti 1,721.254 SIT,

– podskupina A2: sadje – jabolka v
vrednosti 454.754 SIT,

– podskupina A3: sadje – sezonsko v
vrednosti 330.650 SIT,

– podskupina A4: zelenjava – razno v
vrednosti 336.750 SIT,

– podskupina A5: zelenjava – krom-
pir v vrednosti 639.720 SIT,

– podskupina A6: zelenjava – razno v
vrednosti 1,370.770 SIT,

– podskupina A7: zelenjava – konzer-
virano v vrednosti 86.400 SIT,

– podskupina A8: zmrznjeno in drugi
izdelki v vrednosti 1,197.450 SIT;

Skupina B – Kruh in pekovsko pecivo v
vrednosti 5,124.760 SIT:

– podskupina B1: kruh in pekovsko
pecivo v vrednosti 4,057.800 SIT,

– podskupina B2: krofi in sladice iz
listnatega testa v vrednosti 716.970 SIT,
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– podskupina B3: drobno pecivo v
vrednosti 349.990 SIT;

Skupina C: Mlevski izdelki, testenine in
sorodni proizvodi v vrednosti 1,093.000
SIT:

– podskupina C1: moka, zdrob in soro-
dni proizvodi v vrednosti 520.600 SIT,

– podskupina C2: testenine v vredno-
sti 466.300 SIT,

– podskupina C3: zmrznjeni izdelki iz
testa v vrednosti 107.000 SIT;

Skupina D – Meso, mesni izdelki, ribe,
kunci v vrednosti 13,994.570 SIT:

– podskupina D1: junetina, svinjina,
teletina v vrednosti 4,791.000 SIT,

– podskupina D2: perutninsko in pu-
ranje meso ter izdelki v vrednosti
3,939.770,

– podskupina D3: zmrznjeno v vre-
dnosti 426.200 SIT,

– podskupina D4: mesni izdelki in
drugo v vrednosti 3,676.000 SIT,

– podskupina D5: kunci v vrednosti
345.000 SIT,

– podskupina D6: mesni izdelki –
konzervirani v vrednosti 816.600 SIT;

Skupina E – Mleko in mlečni izdelki v
vrednosti 5,458.000 SIT,

Skupina F – Maščobna živila v vrednosti
1,709.400 SIT;

Skupina G – Jajca v vrednosti 442.500
SIT;

Skupina H – Olja v vrednosti 683.400
SIT;

Skupina I – Mineralne vode, sokovi, si-
rupi v vrednosti 2,124.160 SIT:

– poskupina I1: mineralne vode v vre-
dnosti 1,082.880 SIT,

– podskupina I2: sokovi, sirupi v vre-
dnosti 1,041.280 SIT;

Skupina J – Splošno prehrambeno bla-
go v vrednosti 5,536.910 SIT:

– podskupina J1 v vrednosti
3,971.200 SIT,

– podskupina J2 v vrednosti
1,565.710 SIT.

Okvirne količine blaga po skupinah in
podskupinah so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
42,305.348 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2001, zaključek 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje, računovodska
služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na negotovin-
ski način na žiro račun št.
52800-603-38370 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika med 8. in 13. uro (v
znesku je upoštevan DDV).

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 12. 2000 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom za varstvo odraslih, Ki-
dričeva 23, 3320 Velenje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

– javni razpis za nabavo živil in materiala za
prehrano. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden točen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 2000 ob
13. uri v Domu za varstvo odraslih, Kidriče-
va 23, Velenje, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil razpisne dokumentacije,

– zgotovitev vseh razpisanih vrst in koli-
čin blaga iz posamezne skupine ali podsku-
pine,

– ponudba mora veljati do 31. 12.
2000.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 15. 12. 2000; merilo za
dodelitev naročila je najnižja ponudbena vre-
dnost posamezne skupine ali podskupine;
dodatne informacije se lahko zahtevajo pi-
sno na naslovu pod 1. točko.

10.
Dom za varstvo odraslih Velenje

Ob-38083
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost zavodov osnovne zdrav-
stvene dejavnosti celjske regije, Gregorči-
čeva 3, 3000 Celje, faks 03/54-34-614,
po pooblastilu naslednjih ZD: Celje, »dr. Jo-
žeta Potrate« Žalec, Šmarje pri Jelšah, La-
ško, Sevnica in Brežice.

2. (a) Kraj dobave:
– Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva

5, Celje,
– Zdravstveni dom »dr.Jožeta Potrate«

Žalec, Prešernova 6, Žalec,
– Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,

Celjska cesta 16, Šmarje pri Jelšah,
– Zdravstveni dom Laško, Kidričeva 5 b,

Laško,
– Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobo-

de 14, Sevnica,
– Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva

8, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje za:
– Zdravstveni dom Celje – 55.000 litrov
– Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«

Žalec – 98.000 litrov,
– Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah –

85.000 litrov,
– Zdravstveni dom Laško – 53.000 li-

trov,
– Zdravstveni dom Sevnica – 56.000 li-

trov,
– Zdravstveni dom Brežice – 55.000 li-

trov.
Kupec si pridržuje pravico do spremem-

be količin nabav glede na dejanske potre-
be.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sku-
pnost zavodov osnovne zdravstvene dejav-
nosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 1. nad-
stropje – desno, 3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 11. 2000
do 17. 11. 2000, od ponedeljka do petka
od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnico nave-
dite svojo davčno številko).

V znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 11. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje z navedbo številke
objave javnega razpisa.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den točen naslov pošiljatelja;

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 2000 ob 8.30 v prostorih Uprave
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 1.
nadstropje – desno, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki, pravnimi in fizič-
nimi osebami, ki jim bo priznana sposo-
bnost.

8. Glavni pogoji financiranja, ki jih mora-
jo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposo-
bnosti (40. člen ZJN), dokazano s predloži-
tvijo:

1. potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije (s.p. predložijo potrdi-
lo davčnega urada, da niso prenehali oprav-
ljati dejavnosti);

2. potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe) oziroma obrtno dovoljenje,
če gre za opravljanje obrtne in obrti podo-
bne dejavnosti oziroma priglasitveni list za
s.p. in obratovalno dovoljenje po 4. členu
ZGD;

3. potrdila DURS o opravljanju dejav-
nosti (za civilne osebe);

4. potrdila MP RS, da vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih;

5. dokazila, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost (potrdilo
sodišča);

6. potrdila DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

7. BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe, podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

8. izjave, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije,

9. izjave, da lahko zagotovi 100% raz-
pisane vrste blaga;

10. izpolnjenega obrazca za referen-
ce z dokazili (izjave kupcev ali fotokopije
kupoprodajnih pogodb);

11. izjave, da sprejema 60 dnevni pla-
čilni rok;
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12. izjave, da zagotavlja dostavo fco
na posamezne lokacije ZD – iztočeno;

13. izjave, da bo trimesečno dostav-
ljal cenike (podrobnejši pogoji so določeni
v razpisni dokumentaciji);

14. izjave, da bo zagotavljal popust
za ves čas dobave za vse naročnike v višini
najmanj 3%.

15. izjave, da zagotavlja odzivni čas
24 ur;

16. izjave, da bo na zahtevo naročni-
ka predložil vzorec blaga z izjavo, da ima
organizirano službo za kontrolo kakovosti
izdelkov oziroma mu kvaliteto kontrolira po-
oblaščeni zavod;

17. bančne garancije za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti bla-
ga, za katero se javlja na razpis veljavne do
31. 12. 2000;

18. izjave banke, da bo dobil garanci-
jo za dobro izvedbo posla v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

19. izjave, da v primeru urgentnega
naročila naročnika na dan naročila zagotovi
zahtevano dodatno količino blaga.

Zahtevana potrdila in dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni računajoč od dneva
oddaje ponudbe.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb je najnižja končna cena v pove-
zavi s kvaliteto.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane reference za domače ponudnike.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 2000.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši za dobavo blaga po sku-
pinah v skladu s 50. členom ZJN.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu naročnika, kontaktna oseba: Jože Ce-
rovšek, tel. 03/54-34-615.

Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene

dejavnosti celjske regije

Ob-38084
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
Rakeževa ul. 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,
faks 03/817-14-20.

2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul 8, Šmarje
pri Jelšah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– skupina A – živila in material za pre-
hrano:

– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago – 8,600.000 SIT,

– podskupina 2: sadje (sveže) –
2,050.000 SIT,

– podskupina 3: kmetijski pridelki –
1,450.000 SIT,

– podskupina 4: zelenjava (sveža) –
1,600.000 SIT

– podskupina 5: zelenjava, sadje in osta-
la zamrznjena živila – 700.000 SIT,

– podskupina 6: kruh in pekovsko peci-
vo – 2,800.000 SIT

– podskupina 7: meso, ribe, junjetina in
kunci (sveži in zamrznjeni izdelki) –
10,500.000 SIT,

– podskupina 8: perutninsko meso in iz-
delki iz perutnine – 2,150.000 SIT

– podskupina 9: mleko – 2,700.000
SIT,

– podskupina 10: mlečni izdelki –
2,250.000 SIT,

– podskupina 11: testenine – 300.000
SIT,

– podskupina 12: jajca – 500.000 SIT,
– podskupina 13: gastro program (ju-

he,začimbe) – 2,650.000 SIT,
– podskupina 14: tobačni izdelki –

1,450.000 SIT;
– skupina B – čistila:
– podskupina 1: pralna sredstva, ose-

bna higiena – 900.000 SIT,
– podskupina 2: čistila splošno –

1,300.000 SIT,
– podskupina 3: sredstva za dnevno ra-

bo v osebni higieni in pri čiščenju –
1,000.000 SIT,

– podskupina 4: pomivalna sredstva –
1,250.000 SIT;

– skupina C – ekstra lahko kurilno olje
– 12,800.000 SIT.

Kupec si pridržuje pravico do spremem-
be količin nabav posameznih vrst blaga, gle-
de na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po
skupinah in podskupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
56,950.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sku-
pnost zavodov osnovne zdravstvene dejav-
nosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 1. nad-
stropje – desno, 3000 Celje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 11. 2000
do 24. 11. 2000, od ponedeljka do petka
od 7. do 13.ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnico nave-
dite svojo davčno številko).

V znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 12. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240 Šmarje pri
Jelšah z označbo: »Ne odpiraj« – javni raz-
pis – za dobavo blaga za potrebe Doma
upokojencev Šmarje pri Jelšah in z naved-
bo številke objave javnega razpisa. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 9. uri v sejni sobi Doma
upokojencev Šmarje pri Jelšah.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-

do sklenjene s ponudniki, pravnimi in fizič-
nimi osebami, ki jim bo priznana sposo-
bnost.

8. Glavni pogoji financiranja, ki jih mora-
jo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposo-
bnosti (40. člen ZJN), dokazano s predloži-
tvijo:

1. potrdila sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije (s.p. predložijo potrdilo
davčnega urada, da niso prenehali opravlja-
ti dejavnosti);

2. potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe) oziroma obrtno dovoljenje, če
gre za opravljanje obrtne in obrti podobne
dejavnosti oziroma priglasitveni list za s.p.
in obratovalno dovoljenje po 4. členu ZGD;

3. potrdila DURS o opravljanju dejavno-
sti (za civilne osebe);

4. potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih;

5. dokazila, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost (potrdilo
sodišča);

6. potrdila DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

7. BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe, podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

8. izjave, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

9. izjave, da lahko zagotovi vse (100%)
razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis;

10. izpolnjenega obrazca za reference
(da je zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne
zavode, proračunske porabnike ali podjetja
oziroma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb);

11. izjave, da sprejema 45 dnevni plačil-
ni rok;

12. izjave, da zagotavlja dostavo fco Do-
mu upokojencev Šmarje pri Jelšah – razlo-
ženo;

13. izjave, da bo trimesečno dostavljal
cenike oziroma samo za sadje, zelenjavo in
kmetijske pridelke mesečno in zagotavljal
fiksnost cen za vse tri mesece oziroma za
sadje, zelenjavo in druge kmetijske pridelke
za obdobje enega meseca (podrobnejši po-
goji so določeni v razpisni dokumentaciji);

14. izjave, da zagotavlja odzivni čas 24
ur;

15. izjave, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga z izjavo, da ima orga-
nizirano službo za kontrolo kakovosti izdel-
kov oziroma mu kvaliteto kontrolira poobla-
ščeni zavod;

16. bančne garancije za resnost ponud-
be v višini 10% razpisane vrednosti posa-
mezne skupine, za katero se javlja na razpis
veljavne do 31. 12. 2000 ali bianco meni-
ce z menično izjavo, če se ponudnik prijav-
lja na razpis za skupino oziroma podskupi-
no, katere vrednost je nižja od 25 mio SIT;

17. izjave banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval ali
bianco menico z menično izjavo za dobro
izvedbo posla, če se ponudnik prijavlja na
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razpis za skupino, katere vrednost je nižja
od 25 mio SIT;

18. izjave, da v primeru urgentnega na-
ročila naročnika na dan naročila zagotovi
zahtevano dodatno količino blaga.

Zahtevana potrdila in dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni računajoč od dneva
oddaje ponudbe.

V primeru, da ponudnik ponudi blago,
katerega ponudbena vrednost ne presega
25 mio SIT, se instrumenti zavarovanja za
izpolnitev obveznosti (bančna garancija za
resnost ponudbe in bančna garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v skla-
du z 10. členom zakona o izvrševanju pro-
računa RS za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00)
in 4. členom navodila o vrstah finančnih
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00) ne
zahtevajo, temveč mora ponudnik predložiti
bianco menico z menično izjavo za resnost
ponudbe in bianco menico z menično izjavo
za dobro izvedbo posla.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb je najnižja končna cena v pove-
zavi s kvaliteto.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane reference za domače ponudnike.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši za dobavo blaga po sku-
pinah v skladu s 50. členom ZJN.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu naročnika, kontaktna oseba: Terezija Šra-
mel, tel. 03/817-14-00.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo sa-
mo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in
količinah blaga od kontaktne osebe naroč-
nika Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Št. 122/2000 Ob-38142
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vrtec Tončke Čečeve, Celje,
Mariborska 43, 3000 Celje, tel.
03/541-94-06; faks 03/541-94-07.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Tončke Čeče-
ve, Mariborska 43, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

A. Mleko in mlečni izdelki - 4,600.000
SIT;

B. Meso in mesni izdelki – 8,600.000
SIT:

1. Junečje, telečje, svinjsko, kunčje
meso in mesni izdelki 6,300.000 SIT,

2. Meso perutnine in perutninski iz-
delki 2,300.000 SIT;

C. Ribe in konzervirane ribe –
1,000.000 SIT;

D. Jajca – 500.000 SIT;
E. Olja in izdelki – 1,300.000 SIT;
F. Sveža zelenjava in suhe stročnice –

2,900.000 SIT;

G. Zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 1,400.000 SIT;

1. Zamrznjena zelenjava 500.000
SIT.

2. Konzervirana zelenjava 900.000
SIT;

H. Sadje – 4,000.000 SIT;
I. Zamrznjeno in konzervirano sadje –

800.000 SIT:
1. Zamrznjeno sadje 100.000 SIT,
2. Konzervirano sadje 700.000 SIT;

J. Sadni sokovi – 1,000.000 SIT;
K. Žita, mlevski izdelki in testenine –

1,900.000 SIT;
L. Zamrznjeni izdelki iz testa – 800.000

SIT;
M. Kruh in pekovsko pecivo –

2,800.000 SIT;
N. Ostalo prehrambeno blago

1,900.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
33,500.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: od 1. 2. 2001
do 31. 1. 2002.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Tončke Čečeve, Ma-
riborska 43, 3000 Celje, tajništvo, kontak-
tna oseba Blanka Godnik Andrejaš.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu do
14. ure.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 50700-603-30458.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Tončke Čečeve, Mari-
borska 43, Celje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba”
in številko te objave ter z navedbo predmeta
naročila (skupine oziroma podskupine). Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Vrtcu Tončke
Čečeve, Celje, Mariborska 43 v pedagoški
sobi, dne 15. 12. 2000 ob 11. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. čl. ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 12. 2000.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 2001.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 12. 1. 2001.
10.

Vrtec Tončke Čečeve

Št. 70/00 Ob-38144
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova 5,
3000 Celje, tel. 03/5484-480, faks:
03/5484-448.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50.čl. ZJN.

2. a) Kraj dobave: Vrtec Anice Černeje-
ve, Čopova 21, Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no:

SIT

A. mleko in mlečni izdelki 4,500.000
B. meso in mesni izdelki 10,200.000
1. junečje, telečje, svinjsko,

konjsko, kunčje meso
in mesni izdelki 7,200.000

2. meso perutnine
in perutninski izdelki 3,000.000

C. ribe, mehkužci in
konzervirane ribe 650.000

D. jajca 400.000
E. olja in izdelki 650.000
F. sveža zelenjava in suhe

stročnice 2,300.000
G. zamrznjena in konzervirana

zelenjava 800.000
1. zamrznjena zelenjava 450.000
2. konzervirana zelenjava 350.000
H. sveže sadje 3,200.000
I. zamrznjeno in konzervirano

sadje 700.000
1. zamrznjeno sadje 70.000
2. konzervirano sadje 630.000
J. sadni nektarji, sokovi,

sirupi 1,500.000
K. žita, mlevski izdelki

in testenine 1,600.000
L. zamrznjeni izdelki iz testa 700.000
M. kruh in pekovsko pecivo 2,200.000
N. ostalo prehrambeno blago 1,600.000

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne grupe oziroma skupine in
podskupine, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

c) Ocenjena vrednost naročila:
31,000.000 SIT

3. Predviden čas dobave: od 1. 2. 2001
do 31. 1. 2002.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Anice Černejeve, taj-
ništvo vrtca, Kajuhova 5, Celje, kont. oseba
Vesna Cerkvenik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu do
14. ure.

Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključen DDV)
in se plača virmansko na ŽR
50700-603-30437.
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5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 12. 2000 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Anice Černejeve, taj-
ništvo vrtca, Kajuhova ul. 5, 3000 Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – ponudba“ in
številko te objave ter z navedbo predmeta
naročila (skupine in podskupine). Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 2000 ob 9. uri, pedagoška soba,
drugo nadstropje, na naslovu: Vrtec Anice
Černejeve, Kajuhova ul. 5, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. člen
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije se dobijo samo pi-
sno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 12. 2000.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 2001.
Predviden datum objave dodelitve naro-

čila 12. 1. 2001.
10.

Vrtec Anice Černejeve
Celje

Št. 3319/00 Ob-38153
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, Ljubljana, telefaks
061/132-40-74.

2. (a) Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v ekonomat JP Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobavljanje pisarniškega
materiala za enoletno obdobje
2000/2001:

– pisarniški material,
– tiskovine.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

78,000.000 SIT (upoštevan DDV).
3. Predvideni čas dobave:  naročnik bo

postopoma naročal posamezne artikle iz
razpisanega pisarniškega materiala po pod-
pisu okvirne pogodbe, s tem, da bo ponu-
dnikom s priznano sposobnostjo predložil
predračun in na podlagi meril izbral najugo-
dnejšega za posamezno dobavo materiala.
Dobavitelj se bo moral na dostavljeni pred-
račun odzvati s ponudbenimi cenami najka-
sneje v roku 2 dni.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nata-
ši Škerjanec, tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na
naslovu Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 17. 11. 2000 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 50102-601-90004, sklic na št.
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke!

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe - prijave mo-
rajo biti oddane najkasneje do 7. 12. 2000
do 14. ure, prijave oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe - prijave morajo
biti oddane na naslov: Elektro Ljubljana, Jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d., Služba za javna naročila in nabavo,
Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba - prijava mora biti predložena v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Prijava naj ima obvez-
no pripisano “Javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti JN 42/00 – Pri-
java za dobavo pisarniškega materiala – Ne
odpiraj!”

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb - prijav bo 8. 12.
2000, ob 9. uri v sejni sobi v I. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
58/I, v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja pondub - prijav, morajo
predložiti podpisano in žigosano pooblasti-
lo za zastopanje ponudnika.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki mora
predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni od te
objave, oziroma samosojni podjetniki, pri-
glasitveni list DUS-a, ki ni starejši od 30 dni
od te objave,

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa, datum overovitve nje kopi-
je ne sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku pri-
silne poravnave, stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da v pretekih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti razpisa-
nega materiala skupine, s katero želi ponu-
dnik sodelovati,

– izavo banke, o predložitvi garancije za
dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini
5% vrednosti materiala skupine,

– obrazce o boniteti BON 1, BON 2,
oziroma BON 3, pri čemer datum overovi-
tve kopije BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni od te objave, v
primeru da ponudnik ne more dobiti BON
obrazcev, lahko dostavi s strani DURS-a
overjeno kopijo zadnje napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti z bilanco
stanja in uspeha,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od te objave,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti za izvedbo naročila,

– potrjen predlog pogodbe.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 24. 11. 2000.

Pogoji za sprejem prijav: sprejete bodo
prijave tistih ponudnikov, ki bodo:

– dokazovali sposobnost, oziroma uspo-
sobljenost za izvajanje naročila s predlože-
no zahtevano dokumentacijo,

– ponudili dobavo vsega pisarniškega
materiala posamezne razpisne skupine,

– pripravljeni sprejeti pogoje postopne
dobave materiala (vsakokrat s posebej do-
ločenim izborom in količino), in nudili odziv-
ni čas za pripravo cenovne ponudbe maksi-
malno 2 dni in za dobavo materiala maksi-
malno 2 dni od prejetja obvestila, da je iz-
bran za konkretno dobavo,

– dobavljali naročeni material na lokaci-
jo ekonomata JP Elektro Ljubljana, d.d.,

– nudili rok plačila minimalno 30 dni,
– sposobni spremljati novosti na trgu pi-

sarniškega materiala in naročniku pri posa-
meznem konkretnem naročilu dobaviti tudi
material, ki ni eksplicitno naveden v razpisni
dokumentaciji.

Merila v kvalifikacijskem delu:
– potrjene reference naročnikov,
– ponujeni rok plačil,
– razmerje med dobičkom iz rednega

poslovanja in celotnimi sredstvi,
– razmerje med prodajo in celotnimi

sredstvi,
– razmerje med kratkoročnimi terjatvami

in obveznostmi iz poslovanja.
Merila v predmetnem delu:
– ponudbena vrednost,
– rok dobave,
– sposobnost.
10. Datum in številka namere, če je bila

objavljena: je ni bilo.
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 22 Ob-38181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Ve-
lenje, Kidričeva 21, faks 063/897-1150.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja To-
leda Velenje, Kidričeva 21.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  živila in material za prehra-
no:

– skupna vrednost: 20,000.000 SIT;
– po skupinah:
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A) sadje in zelenjava
1. južno sadje: 600.000 SIT,
2. domače sadje: 300.000 SIT,
3. zelenjava: 1,100.000 SIT,

B/1) kruh: 1,200.000 SIT,
B/2) pekovsko pecivo: 3,300.000 SIT,
C) mlevski izdelki in testenine: 250.000

SIT,
D/1) meso: 5,200.000 SIT,
D/2) mesni izdelki: 1,580.000 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki: 2,400.00 SIT,
F) vložena zelenjava in sadje: 600.000

SIT,
G) zamrznjena zelenjava in izdelki:

300.000 SIT,
H) sokovi in sirupi: 450.000 SIT,
I) jajca: 120.000 SIT,
J) splošno prehrambeno blago:

2,600.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c)
3. Predvideni čas dobave:  od 1. 1.

2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje, Kidričeva 21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  do 20. 11. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo o
negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT, negotovinsko
plačilo, številka žiro računa:
52800-603-38888.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je treba pred-
ložiti do 5. 12. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Mihe Pintarja Toleda Ve-
lenje, Kidričeva 21, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba” in številko te objave, ter navedbo pred-
meta naročila (skupine). Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 2000 ob
9. uri v OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje,
Kidričeva 21.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 20. 12. 2000.

10.
OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Št. 137 Ob-38182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Gustava Šiliha Velenje, Velenje,
Vodnikova 3, faks 03-5861-778.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Gustava Šiliha Ve-
lenje, Vodnikova 3.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehra-
no:

– skupna vrednost: 16,750.000 SIT,
– po skupinah:
A) sadje in zelenjava

1. južno sadje: 600.000 SIT,
2. domače sadje: 200.000 SIT,
3. zelenjava: 1,000.000 SIT,

B/1) kruh: 1,000.000 SIT,
B/2) pekovsko pecivo: 3,300.000 SIT,
C) mlevski izdelki in testenine: 250.000

SIT,
D/1) meso: 4,000.000 SIT,
D/2) mesni izdelki: 1,000.000 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki: 2,000.000

SIT,
F) vložena zelenjava in sadje: 700.000

SIT,
G) zmrznjena zelenjava in izdelki:

200.000 SIT,
H) sokovi in sirupi: 400.000 SIT,
I) jajca: 100.000 SIT,
J) splošno prehrambeno blago:

2,000.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c)
3. Predvideni čas dobave:  od 1. 1.

2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Gustava Šiliha Vele-
nje, Vodnikova 3.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 11. 2000,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo o
negotovinskem plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
plačilo, številka žiro računa:
52800-603-38900.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je treba pred-
ložiti do 6. 12. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Gustava Šiliha Velenje,
Vodnikova 3, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko te objave ter navedbo predmeta
naročila (skupine). Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2000 ob
9. uri v OŠ Gustava Šiliha Velenje, Vodniko-
va c. 3.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa do 20. 12. 2000.

10.
OŠ Gustava Šiliha Velenje

Ob-38183
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbr-
do 33, Podbrdo, tel. 05/380-80-05 ali
05/380-81-70.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Doma upokojencev v Tolminu, Podbrdu in
Petrovem Brdu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

A) živila in prehrambeno blago – oce-
njena vrednost 65,000.000 SIT,

B) pralna sredstv in čistila – ocenjena
vrednost 7,000.000 SIT,

C) nafta in naftni derivati – ocenjena
vrednost 20,000.000 SIT,

D) sanitetni material, razkužila, delov-
na obleka in obutev, posteljno perilo –
ocenjena vrednost 7,000.000 SIT.

Predvidena količina blaga po skupinah
in podskupinah je razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2001

do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  Dom upokojencev Podbr-
do, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, raču-
novodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  30. 11. 2000 –
vse delovne dneve od 7. ure do 14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  7.500 SIT nakažite na žiro
račun št. 52030-603-31109, Agencija za
plačilni promet, enota Tolmin (na položnici
navedite svojo davčno številko) ali plačajte
na blagajni na sedežu naročnika ob dvigu
razpisne dokumentacije. V znesku je
upoštevan DDV.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 11. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom upokojencev Pod-
brdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, taj-
ništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”,
številko objave tega javnega razpisa in na-
vedbo predmeta naročila (oziroma podsku-
pine za katero daje ponudbo).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 v Domu upokojencev Podbr-
do, Podbrdo št. 33, Podbrdo, v knjižnici, in
sicer:

– ob 10. uri za živila pod skupino A in
– ob 12. uri za ostalo pod skupino B, C

in D.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
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člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  kontaktna oseba je Dorica Daksko-
bler, tel. 05/380-80-05.

10.
Dom upokojencev Podbrdo

Št. 302 Ob-38184
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
Izola, 05/6606-305.

2. (a) Kraj dobave: Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: kurilno olje.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

100,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave:  sukcesivno

12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola, uprava – tajništvo: Biserka
Benedetti, tel. 05/6606-306, po predho-
dni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  do 10. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 8.330 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 23. 11. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, 6310 Izola, uprava – tajništvo, pre-
vzemnica Biserka Benedetti.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 2000 ob 11. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika – odpiranje kvalifikacij-
skega in predmetnega dela.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  dodatne informacije se dobijo na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba je Rudi
Benko, univ. dipl. ek., tel. 05/6606-430.

10.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-38185
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Ljudski vrt, Župančičeva 10, Ptuj,
tel. 02/745-17-21, faks 02/745-17-21.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Ljudski vrt Ptuj,
Župančičeva 10 in podružnica Grajena, Gra-
jena 60.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  živila in material za prehra-
no po skupinah:

1. kruh in pekovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. sadje in zelenjava,
5. ostala živila.

Količine blaga so razvidne iz predraču-
nov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,798.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  OŠ Ljudski vrt, Županči-
čeva 10, Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:  do 22. 11. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 7.140 SIT na ŽR
52400-603-30138.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  do 27. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Ljudski vrt, Župančičeva
10, 2250 Ptuj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2000 ob 13. uri na naslovu naročni-
ka.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):  pogoji, določeni s 40. členom
ZJN, odzivni čas, plačilni pogoji, kontrola
kvalitete, najnižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:  Karmen Mlakar, tel. 02/745-17-21
(od 8. do 12. ure).

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj

Št. 329 Ob-38186
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-varstveni zavod Tržič, Cesta
Ste Marie Aux Mines 28, Tržič, tel. 04/59
63 012, telefaks 04/59 63 119.

2. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstveni za-
vod Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 28,
Tržič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 3,860.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 9,220.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 4,660.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
6,150.000 SIT,

5. zamrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 1,350.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 400.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vre-

dnosti ca. 1,653.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 1,800.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vre-

dnosti ca. 5,665.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
34,758.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave:  12 mese-
cev, od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-

ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavo-
da vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 30. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.900 SIT na žiro račun zavoda št.
51520-603-30970 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Vzgojno-varstveni zavod Tr-
žič, Cesta Ste Marie Aux Mines 28, Tržič v
zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan
poleg naslovnika  na prvi strani, na zadnji
strani naslov ponudnika in na prvi strani po-
sebna oznaka “ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v četrtek,
7. 12. 2000 ob 8. uri v prostorih Vzgoj-
no-varstvenega zavoda Tržič, Cesta Ste Ma-
rie Aux Mines 28, Tržič.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10.
Vzgojno-varstveni zavod Tržič

Št. 1370/00 Ob-38259
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Šenčur, Pipanova 43,
Šenčur, tel. 04/25 11 003, telefaks 04/25
11 425.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šen-
čur, Pipanova 43, Šenčur in podružnice:

– Olševek, Olševek 59, 4205 Preddvor,
– Trboje, Trboje 116, 4000 Kranj,
– Voklo, Voklo 7, 4208 Šenčur in
– Vrtec Janček, Visoko 67, 4212 Viso-

ko.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:  prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 3,061.000 SIT:

a) slaščičarski izdelki v vrednosti ca.
2,596.000 SIT,
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2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 6,217.000 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 2,769.000 SIT,

4. sadje in zelenjava v vrednosti ca.
3,512.000 SIT,

5. zamrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 267.000 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 64.800 SIT,
7. testenine in zmrznjen program v

vrednosti ca. 1,612.000 SIT:
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti

ca. 1,163.000 SIT,
a) sirupi za avtomat v vrednosti ca.

208.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vre-

dnosti ca. 1,782.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno sku-
pino ali podskupino blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
20,665.800 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti:  dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v tajništvu šole
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo:  razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 30. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
11.990 SIT na žiro račun zavoda št.
51500-603-30138 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  ponudbe je potrebno
predložiti do 4. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Osnovna šola Šen-
čur, Pipanova 43, 4208 Šenčur, v  zape-
čatenih kuvertah, na katerih je napisan
poleg naslovnika na prvi strani, na zadnji
strani naslov ponudnika in na prvi strani
posebna oznaka “Ne odpiraj – javni raz-
pis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v sredo,
6. 12. 2000 ob 11. uri v prostorih Osnovne
šole Šenčur, Pipanova 43, 4208 Šenčur.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost
dobavitelja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti

slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,

– najnižja cena in drugi pogoji iz razpi-
sne dokumentacije, pri čemer najnižja cena
ne pomeni obvezno najugodnejšo ponud-
bo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposo-
bnost, bodo sklenjene letne pogodbe za
dobavo blaga po skupinah v skladu s 50.
členom ZJN.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Šenčur

Št. 52-08/00 Ob-38263
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 02/311-533.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:  medicinski potrošni mate-
rial.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
413,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 12. 2000
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo Medicin-
ski potrošni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 12. 2000, do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice – mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo:  pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizični-
mi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, likvidacije ali ste-
čajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje po-
trdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

4. da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše

od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali Podatke iz bilance uspeha in Po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva od-
piranja ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja letne razpisane koli-
čine artiklov, na katere se prijavlja;

7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;

8. da dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2001 do 30. 6. 2001, bo naročnik upošte-
val cene iz ponudbe;

– za drugo, obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do
10. 6. 2001;

10. da bo dobavni rok največ 14 dni
ter da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina blaga;

11. da bo na zahtevo naročnika v ro-
ku 7 dni dostavil vzorce oziroma da bo pred-
ložil izjavo vsaj ene bolnišnice v Sloveniji, da
le-ta uporablja enake artikle in so zadovoljni
z njihovo kvaliteto;

12. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo RS za
opravljanje prometa z medicinskimi pripo-
močki, veljavno do konca leta 2001;

13. da je artikel oziroma skupina arti-
klov registrirana pri Uradu RS za zdravila,
če to zakon o zdravilih in medicinskih pripo-
močkih predvideva oziroma izjavo, da bo
pridobil dovoljenja za uvoz neregistriranih
artiklov;

14. da ima CE certifikat za posamez-
ne ponujene artikle oziroma skupino arti-
klov, če so uvoženi;

15. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;
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16. da ima izjavo banke, da bo ponu-
dnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja končna cena artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posame-
zen artikel.

V primeru, da ponudnik ponudi artikle,
katerih ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT, se instrumenti zavarova-
nja za izpolnitev obveznosti (bančna garan-
cija za resnost ponudbe in bančna garanicja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v
skladu z 10. členom zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Ur. l. RS, št. 9/00) in 4. členom navodila o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 43/00) ne zahtevajo.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 60-62 z dne
7. 7. 2000, Ob-31686.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 26-2000 Ob-38270
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56,
8270 Krško, tel. 07/488-02-04, faks
07/49-22-037.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni  mate-
rial. (Okvirne količine so razvidne iz razpis-
ne dokumentacije).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: postopne do-
bave na podlagi naročilnic v letu 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom, tajništvo,
CKŽ 56, 8270 Krško.

Dvig je možen samo s pisnim pooblasti-
lom in dokazilom o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT (vključno z 19% DDV) na žiro račun
51600-603-30902 z virmanom ali splošno
položnico.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 11. 2000 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Tatjana Fabjančič Pavlič, CKŽ 56, 8270
Krško.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 2000 ob 14. uri na naslovu ZD Kr-
ško, CKŽ 54, Bonova hiša.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Ponudniki lahko dobi-
jo dodatne informacije na pisno zahtevo.

10., 11.
Zdravstveni dom Krško

Št. 143/00 Ob-38307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– blag. skupina A: računalniška tehno-

loška oprema v industrijski izvedbi,
– blag. skupina B: video grafični vme-

sniki in video programska oprema,
– blag. skupina C: računalniški rezer-

vni deli za tehnološke računalniške si-
steme.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– blag. skupina A: ca. 7,000.000 SIT,
– blag. skupina B: ca. 2,000.000 SIT,
– blag. skupina C: ca. 1,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: v času 12

mesecev od podpisa pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JZ RTV Slovenija, Sistem-
ski razvoj – tajništvo, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 11. 2000
do 21. 11. 2000, med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaxu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP, Ljubljana št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Dodatne informaci-
je so na razpolago samo v pisni obliki, in
sicer: za tehnični del – pri Bernardu Vrhu,
faks 01/475-37-51 in za komercialni del –
pri Katarini Novak, faks 01/475-21-86.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 1. 12.
2000 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 143/00 – računalniška tehno-
loška oprema. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 9. uri, v veliki sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogod-
be.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: po razpisni dokumentaciji.

10.
Javni zavod RTV Slovenija

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 799/2000 Ob-38292
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Albin Apotekar, inž.,
Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 03/5 772
311, 03/5 772 010, faks 03/5 772 593.

2. Kraj izvedbe del: Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: manjši grad-
beni posegi in zaključna dela v gradbe-
ništvu, I. faza v vrednosti 17,000.000 SIT
za katero je razpisna dokumentacija priprav-
ljena v letu 2000 (sanacija laboratorija v
kleti glavnega objekta, ureditev garderobe
za osebje kuhinje, sanacija povezovalnega
hodnika v pritličju glavne stavbe, ureditev
dodatnega prostora za arhiv v kleti uprave in
sanacija glavnega dvigala), II. faza v vredno-
sti 25,000.000 SIT (sanacija vhodnega de-
la v kompleks Psihiatrične bolnišnice Vojnik
z ureditvijo parkovnega dela in utrditvijo
zemljišča za parkiranje) in III. faza v vredno-
sti 5,000.000 SIT (manjša vzdrževalna dela
na objektih kompleksa Psihiatrične bolni-
šnice Vojnik). Razpisna dokumentacija za II.
in III. fazo bo ponudnikom s priznano spo-
sobnostjo posredovana naknadno.

(a, (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

47,000.000 SIT, od tega I. faza
17,000.000 SIT, II. faza 25,000.000 SIT
in III. faza 5,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: I. faza: od
20. 12. 2000 do 31. 1. 2001, II. faza: od
20. 1. 2001 do 30. 4. 2001 in III. faza: od
1. 5. 2001 dalje.

5. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kon-
taktna oseba Terezija Kočnik, Celjska cesta
37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 11. 2000, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na podlagi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo do vključno
23. 11. 2000 do 12. ure. Odgovore bodo
ponudniki prejeli do 24. 11. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 4. 12. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 12. 2000 ob 12. uri, sejna soba uprave
na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec po-
sla.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1. – 4. točki drugega odstavka 40.
člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj

tri sanacije v podobnem obsegu kot je raz-
pisano (reference),

– da sprejema 60 dnevni plačilni rok,
– da je predložil izjavo o seznanjeno-

sti z razmerami na objektih, načinom dela in
roki (udeležba na sestanku ponudnikov je
obvezna; prav tako je obvezna prisotnost na
ogledu objektov),

– da je predložil izjavo o zagotavljanju
funkcionalnosti objekta, varnosti za upora-
bnike objekta in obiskovalce,

– da bo izdelal ponudbo po sistemu
»funkcionalni ključ v roke«.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12

mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši. Pri ocenjevanju ponudb
ne bodo upoštevane preference za domače
ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 12. 2000. Ponudba
mora veljati do: 31. 1. 2001. Predvideni
datum objave dodelitve naročila: 5. 1.
2001.

11.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-38057
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ZRC SAZU, Ljubljana, Gosposka 13,
telefaks 425 52 53.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: tiskarske storitve za tiska-
nje publikacij, katalogov, reklamnega
gradiva.

Opis naročila: celovita tiskarska storitev
od priprave do vezave (knjižne publikacije v
nakladah od 300 do 1.500 izvodov; perio-
dika v nakladah od 300 do 1.500 izvodov).

Ocenjena vrednost naročila: do 30 mio
SIT letno.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2002.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo dobite pri Milojki Žalik
Huzjan, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljublja-
na, Gosposka 13/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 7. do 10. 11.
med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pisno ponudbo je po-
trebno predložiti do 27. 11. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo ZRC SAZU, Ljublja-
na, Gosposka 13/II; v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj, javni razpis”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 11. 2000
ob 10. uri na ZRC SAZU, Ljubljana, Gospo-
ska 13/II. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najpozneje v 10 dneh po odpira-
nju ponudb.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti

(40. člen ZJN): ponudnik mora predložiti
podatke o solventnosti in podatke iz letne-
ga obračuna – BON 3. Ponudnik mora pi-
sno izjaviti, da je sam sposoben opraviti
celotno tehnologijo razpisane storitve. Rok
izdelave posamezne publikacije; zahtevani
rok dokončanja storitve od oddaje dela je
od 3 tednov do 6 tednov odvisno od nakla-
de in vrste publikacije. Merila za ugotavlja-
nje najsposobnejših izvajalcev: večbarvni
tisk, trda vezava, šivanje, format do 64 ×
46 barvno.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobite pri Milojki
Žalik Huzjan, Založba ZRC, ZRC SAZU,
Ljubljana, Gosposka 13/II, tel. 4706 405.

11.
ZRC SAZU, Ljubljana

Št.: 40006-7/00 Ob-38197
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
01/478-40-52.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: kartiranje negozdnih ha-
bitatnih tipov, ki se bo izvajalo sukcesivno
po posameznih območjih v RS.

Skupna ocenjena vrednost celotnega na-
ročila za obdobje 4–5 let izvajanja kartiranja
za celotno območje RS je 140,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in na različnih
lokacijah na območju RS.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: po-
godbe za izvajanje kartiranja se bodo skle-
pale sukcesivno po posameznih območjih z
izbranim izvajalcem storitev v času trajanja
veljavnosti predhodno ugotovljene sposo-
bnosti, to je v obdobju 12 mesecev od prav-
nomočnosti sklepa o priznanju sposobno-
sti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Natalija Marolt, pritli-
čje, tel. 01/478-45-03.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 12. 2000.

(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 11. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vloži-
šče, pritličje, tel. 01/478-44-09.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 12. 2000 ob 11. uri, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45 dneh po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogod-
be za izvajanje kartiranja po posameznih
območjih samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora s področja razpisanih del predlo-
žiti veljavne sklenjene pogodbe s potencial-
nimi zunanjimi podizvajalci.
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9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pravni status ponudnika storitev:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS.

Finančno-poslovne in kadrovske ter te-
hnične sposobnosti ponudnika:

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference in ustrez-
no opremo;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje opredeljene v

razpisni dokumentaciji.
Omejitve pri ugotavljanju in priznanju

sposobnosti ponudnikov:
V postopku ocenjevanja ponudb bodo

izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih :
– je število dni blokad ŽR iz obrazca Bon

2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov,

– bo ponudnik pri posameznem merilu
ocenjen z 0 točk.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti ponudnikov:

– opremljenost ponudnika za zajem po-
datkov – maks. 20 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine
ponudnika – maks. 20 točk,

– prostorsko opredeljevanje poligonov –
maks. 50 točk,

– kompatibilnost uporabljene tipologije
habitatnih tipov izbranega izdelka s tipologi-
jo PHYSIS – maks.10 točk.

Sposobnost bo priznana tistim ponudni-
kom, ki bodo po vseh vrednotenjih skupaj
dosegli najmanj 55 točk.

Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: za izbiro najugodnejše ponudbe med
ponudniki, katerim bo priznana sposobnost,
bo edino merilo najnižja cena.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Natalija
Marolt, tel. 01/478-45-03.

11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-38300
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
faks 01/431-12-327, Univerza v Ljubljani
in Univerza v Mariboru z članicami obeh
univerz, Študentski domovi v Ljubljani.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: svetovalni inženiring na
investicijah

I. Univerze v Ljubljani
1. Fakultete za družbene vede Ljub-

ljana, ocenjena vrednost naročila
7,800.000 SIT,

2. Fakultete za farmacijo Ljubljana,
ocenjena vrednost naročila 13,000.000
SIT,

3. Akademije za likovno umetnost,
Akademije za glasbo, Akademije za gledali-
šče, ocenjena vrednost naročila
70,000.000 SIT,

4. Ekonomske fakultete Ljubljana,
ocenjena vrednost naročila 30,000.000
SIT,

5. Fakultete za kemijo in kemijsko te-
hnologijo Ljubljana, ocenjena vrednost na-
ročila 60,000.000 SIT,

6. Fakultete za matematiko in fiziko,
ocenjena vrednost naročila 6,000.000 SIT,

7. Fakultete za računalništvo in infor-
matiko, ocenjena vrednost naročila
30,000.000 SIT,

8. Fakultete za pomorstvo, ocenjena
vrednost naročila 4,000.000 SIT,

9. Visoka zdravstvena šola v Ljubljani,
ocenjena vrednost naročila 20,000.000
SIT,

II. Univerze v Mariboru
1. Fakultete za kmetijstvo Maribor,

ocenjena vrednost naročila 30,000.000
SIT,

2. Poslovno ekonomske fakultete v
Mariboru, ocenjena vrednost naročila
16,000.000 SIT,

3. Študentski domovi Maribor, oce-
njena vrednost naročila 14,000.000 SIT,

III. Študentski domovi Ljubljana, ocenje-
na vrednost naročila 30,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor in Ko-
per.

4.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Služ-
ba za investicije Ministrstva za šolstvo in
šport (tajništvo) na Trubarjevi 3/VII v Ljublja-
ni, tel. 01/25-12-38; 43-12-249; faks
061/43-12-327, kontaktna oseba Slobo-
dan Milojević, univ. dipl. inž. arh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
27. 11. 2000.

(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo prija-
ve, ki bodo prispele do 5. 12. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 12. uri na naslovu: RS Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V,
Ljubljana, v veliki sejni sobi št. 40.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

10., 11.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-38301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
faks 01/431-12-327, Univerza v Ljubljani
in Univerza v Mariboru z članicami obeh
univerz, Študentski domovi v Ljubljani.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava projektne tehnič-
ne dokumentacije – IP, PGD, PZI in PZR
za investicije.

I. Univerze v Ljubljani
1. Fakultete za družbene vede Ljub-

ljana, ocenjena vrednost naročila
11,700.000 SIT,

2. Fakultete za farmacijo Ljubljana,
ocenjena vrednost naročila 19,500.000
SIT,

3. Akademije za likovno umetnost,
Akademije za glasbo, Akademije za gledali-
šče, ocenjena vrednost naročila
105,000.000 SIT,

4. Ekonomske fakultete Ljubljana,
ocenjena vrednost naročila 45,000.000
SIT,

5. Fakultete za kemijo in kemijsko te-
hnologijo Ljubljana, ocenjena vrednost na-
ročila 90,000.000 SIT,

6. Fakultete za matematiko in fiziko,
ocenjena vrednost naročila 9,000.000 SIT,

7. Fakultete za računalništvo in infor-
matiko, ocenjena vrednost naročila
45,000.000 SIT,

8. Fakultete za pomorstvo, ocenjena
vrednost naročila 6,000.000 SIT,

9. Visoka zdravstvena šola v Ljubljani,
ocenjena vrednost naročila 30,000.000
SIT,

II. Univerze v Mariboru
1. Fakultete za kmetijstvo Maribor,

ocenjena vrednost naročila 45,000.000
SIT,

2. Poslovno ekonomske fakultete v
Mariboru, ocenjena vrednost naročila
24,000.000 SIT,

3. Študentski domovi Maribor, oce-
njena vrednost naročila 21,000.000 SIT,

III. Študentski domovi Ljubljana, ocenje-
na vrednost naročila 45,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor in Ko-
per.

4.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slu-
žba za investicije, Ministrstva za šolstvo in
šport (tajništvo) na Trubarjevi 3/VII v Ljublja-
ni, tel. 01/25-12-838; 43-12-249; faks
061/43-12-327, kontaktna oseba Slobo-
dan Milojević, univ. dipl. inž. arh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
27. 11. 2000

(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo prija-
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ve, ki bodo prispele do 5. 12. 2000 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000 ob 12. uri na naslovu: RS Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, Trubarjeva 3/V
Ljubljana, v veliki sejni sobi št. 40.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

10., 11.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Javni razpisi

Popravek

Ob-38297
V javnem razpisu za dodelitev sredstev

za usposabljanja regionalnih razvojnih agen-
cij, pripravo regionalnih razvojnih progra-
mov ter financiranje pripravljalnih del za iz-
vedbene dele teh programov, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 22. 9.
2000, Ob-35707, so spremembe besedila
naslednje:

– pod točko A: Usposabljanje regional-
nih razvojnih agencij se 2. točka glasi:

2. Oblika: sredstva se oblikujejo v obli-
ki ustanovitvenih vložkov, prevzema vložkov
oziroma dokapitalizacije družbe ali v obliki
zagotovitve sredstev za delo javnega za-
voda, ki je pridobil oziroma pridobila status
regionalne razvojne agencije z vpisom v evi-
denco pri Agenciji RS za regionalni razvoj v
skladu s pogoji, določenimi v pravilniku o
organizaciji in pogojih za opravljanje nalog
regionalne razvojne agencije.

– Pod točko B: Priprava regionalnih raz-
vojnih programov se v točki “2. Oblika in
višina sredstev” spremeni znesek; pravilen
znesek je 170 milijonov (namesto 150 mi-
lijonov).

– Pod točko C: Pripravljalna dela za iz-
vedbeni del regionalnega razvojnega pro-
grama se v točki “3. Višina sredstev” v pr-
vem stavku spremeni znesek; pravilen zne-
sek je 200 milijonov tolarjev (namesto
220 milijonov).

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-38146
Na podlagi pravilnika o izvajanju ukrepov

aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS, št.
57/99) objavljamo

javni razpis
za izbor izvajalcev poklicne

rehabilitacije invalidov in težje
zaposljivih oseb

1. Nosilec ukrepa: Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljublja-
na, faks 125-98-23.

2.1. Predmet javnega razpisa: izvajanje
programov poklicne rehabilitacije invalidov
in težje zaposljivih oseb, in sicer:

A) usposabljanje in izobraževanje zapo-
slenih v invalidskih podjetjih:

– usposabljanje mentorjev za izvajanje
poklicne rehabilitacije,

– podjetniško izobraževanje in svetova-
nje za vodenje invalidskega podjetja;

B) rehabilitacijsko ocenjevanje sposo-
bnosti za delo, predpoklicna in psihosocial-
na rehabilitacija ter svetovanje in sprem-
ljanje;

C) projekti delovne in socialne vključe-
nosti invalidov in težje zaposljivih.

2.2. Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati izvajalec:

– da je pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,

– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sred-
stev za izvajanje aktivne politike zaposlo-
vanja,

– da je usposobljen za delo z invalidi in
težje zaposljivimi osebami in zadovoljuje mi-
nimalne kadrovske in tehnične pogoje za
izvajanje programov poklicne rehabilitacije.

3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago: 70,000.000 SIT za leto 2000.
Okvirna višina sredstev za leto 2001 bo
določena s proračunom za leto 2001 v
skladu s 3. členom ZZZPB, ki določa, da
Državni zbor RS na predlog Vlade Republi-
ke Slovenije sprejema politiko zaposlova-
nja in program za njeno izvajanje ter dolo-
ča potreben obseg sredstev. Zavod bo za
leto 2001 objavil v Uradnem listu RS po-
datke o višini sredstev, namenjenih za izva-
janje te dejavnosti in datume odpiranja
vlog.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti dodeljena sredstva porabljena: izvajalci
bodo izbrani za obdobje do konca leta
2001. V začetku leta 2001 se sklenejo
aneksi k pogodbam, v katerih se opredeli
obseg in višina financiranja nalog, v skladu z
raspoložljivimi sredstvi, ki jih bo določal Pro-
račun za leto 2001.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge: 28. 11. 2000 do 12. ure,
12. 12. 2000 do 12. ure. Vloge se oddajo
osebno ali po pošti na naslov: Zavod Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, z navedbo javnega razpisa. Vlo-
ge, ki bodo poslane s pošto morajo biti
oddane priporočeno ali s povratnico. Vlo-
ge, ki bodo poslane po pošti, morajo pri-
speti na navedeni naslov do navedenega
roka, v nasprotnem primeru jih bo Zavod
izločil iz nadaljnjega postopka.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 28. 11. 2000, 12. 12. 2000. Od-
piranje ne bo javno.

7. Rok, v katerem bodo izvajalci obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje v
roku 45 dni od vsakega odpiranja vlog.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, v vložišču
pri Mileni Kyrinov, vsak dan od 10. do 13.
ali na spletnih straneh Zavoda:
www.ess.gov.si.

9. Kraj izvedbe: vse območne službe
ZRSZ.

10. Merila za izbor izvajalcev: pri izboru
izvajalcev in določanju višine sofinanciranja
bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– usposobljenost izvajalcev in njihove re-
ference,

– multidisciplinarni pristop k izvajanju
projekta,

– dolgoročno zastavljeni projekti, ki
predpostavljajo vključevanje ostalih pristoj-
nih inštitucij in lokalne skupnosti,

– cena projekta,
– možnost izvajanja programov po celi

Sloveniji.
11. Zavod bo za leto 2001 objavil v Ur.l.

RS podatke o višini sredstev namenjenih za
te programe (v skladu z razpoložljivimi finan-
čnimi sredstvi v posameznem proračun-
skem letu) in roke za predložitev vlog za
nove programe.

Dodatne informacije lahko kandidati do-
bijo vsak dan od 10. do 12. ure pri Lei
Kovač, tel. 061/176-99-67.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 19/2000 Ob-38289
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška 12, Ljubljana, objavlja na pod-
lagi Akcijskega programa zaposlovanja v
Sloveniji za leti 2000–2001 in Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja (Uradni list RS št. 57/99)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje nalog s

področja programa javnih del
1. Nosilec ukrepa: Zavod Republike Slo-

venije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbira izva-
jalcev s podizvajalci za izvajanje nalog s po-
dročja programa javnih del za vse območne
službe(OS) Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje in sicer za:

– OS Celje – največ 2 izvajalca,
– OS Koper – največ 2 izvajalca,
– OS Kranj – največ 1 izvajalec,
– OS Ljubljana – največ 3 izvajalce,
– OS Maribor – največ 3 izvajalce,
– OS Murska Sobota – največ 1 izvaja-

lec,
– OS Nova Gorica – največ 2 izvajalca,
– OS Novo mesto – največ 1 izvajalec,
– OS Ptuj – največ 1 izvajalec,
– OS Sevnica – največ 1 izvajalec,
– OS Trbovlje – največ 1 izvajalec,
– OS Velenje – največ 2 izvajalca.
Naloge izvajalcev so:
1. sklop – izvajanje informacijskih pisarn

za udeležence javnih del,
2. sklop – sodelovanje pri pripravi pro-

gramov in spremljanje programov javnih del,
3. sklop – motiviranje in animiranje lo-

kalnega okolja ter promocija programov jav-
nih del.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec:
– usposobljenost osebe, ki je pri pri-

javitelju odgovorna za vodenje nalog, ki so
predmet razpisa: najmanj VI. stopnja izo-
brazbe, poznavanje lokalnega okolja, de-
lovne izkušnje s področja organiziranja, vo-
denja in zaposlovanja,

– usposobljenost vodij informacijskih pi-
sarn: najmanj VI.stopnja izobrazbe in uspo-
sobljenost za vodenje informacijske pisar-
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ne, kar zagotavlja izvajanje le-te na standar-
den način,

– zagotavljanje prostorskih pogojev za
izvajanje informacijskih pisarn (velikost in
oprema) v skladu s standardi.

Merila za izbor izvajalcev:
– dosedanje delo in izkušnje na podro-

čju javnih del (0 – 2 točke),
– kadrovska zasedba izvajalca (0 do 9

točk),
– status koncesionarja za posredovanje

dela (0- 1 točka),
– mnenje območne službe (pridobi ga

strokovna komisija – 1 do 5 točk),
– program dela (0 do 3 točke),
– sodelovanje z Zavodom tudi na drugih

področjih (0 – 1 točka),
– izvajalec Kluba za iskanje zaposlitve (0

– 1 točka).
3. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvir-
na višina sredstev za leto 2001 je
400,000.000 SIT, za leti 2002 in 2003
bo okvirna višina sredstev določena v Pro-
računu za leto 2002 in Proračunu za leto
2003, v skladu s 3. členom ZZZPB, ki
določa, da Državni zbor Republike Slove-
nije na predlog Vlade Republike Slovenije
sprejema politiko zaposlovanja in program
za njeno izvajanje ter določa potreben ob-
seg sredstev. Zavod bo za leti 2002 in
2003 objavil v Uradnem listu RS podatke o
višini sredstev, namenjenih za izvajanje te
dejavnosti.

4. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma
roki, če je predvideno zaporedno dodelje-
vanje sredstev: izvajalci bodo izbrani za ob-
dobje treh let in sicer od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2003. Pogodbe se sklenejo za ob-
dobje treh let. V začetku leta 2002 in 2003
se sklenejo aneksi k pogodbam, v katerih
se opredeli obseg in višina financiranja na-
log, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki jih
bodo določali Proračuna RS za leti 2002 in
2003 in Programa javnih del za leti 2002 in
2003.

5. Rok do katerega morajo biti predlože-
ne vloge za dodelitev sredstev: vloge mora-
jo biti predložene do 28. 11. 2000 do
12. ure. Vloge se oddajo osebno ali po poš-
ti. Vloge, ki bodo poslane s pošto, morajo
biti oddane priporočeno ali s povratnico na
naslov Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: datum odpiranja vlog je 29. 11.
2000. Odpiranje vlog ne bo javno.

7. Rok v katerem bodo potencialni izva-
jalci obveščeni o izidu javnega razpisa: po-
tencialni izvajalci bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za odpiranje vlog.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno doku-
mentacijo: razpisna dokumentacija se na-
haja v vložišču (v kleti, soba št. 2 pri An-
dreji Babnik) Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška ulica 12 Ljublja-
na in jo lahko prevzamete od 10. do
12. ure ali na spletnih straneh zavoda:
http://www.ess.gov.si

9. Druge informacije o javnem razpisu:
prijavitelji lahko pisno zahtevajo informacije
na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glin-
ška 12, 1000 Ljubljana, z jasno označbo
“Javni razpis za izbiro izvajalcev s podizva-
jalci s področja programa javnih del – vpra-
šanja“, najkasneje do 21. novembra 2000.
Odgovori bodo objavljeni na spletnih stra-
neh Zavoda.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 65-6/00-3152 Ob-38023
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,

objavlja na podlagi 7. člena pravilnika za
vrednotenje letnih programov športa v Ob-
čini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 43/99)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

letnih programov športa v Občini
Ljutomer iz sredstev občinskega

proračuna za leto 2001
I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja letnih progra-

mov športa imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Ljutomer ali

da delujejo v okviru panožne zveze ali društ-
va, ki je član Športne zveze Ljutomer,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– da izvajajo organizirano redno dejav-
nost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.

II. Izvajalci
Izvajalci letnih programov športa:
– športna društva, ki imajo urejeno evi-

denco o članstvu in plačani članarini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo športna društva za posamezna območja
oziroma športne panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
letnega programa športa.

III. Vsebinska določila
Za uresničevanje programskih nalog

športa se iz javnih financ sofinancirajo na-
slednje vsebine:

A) Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedeno odgovorno

osebo,
– število registriranih članov,
– vsebino za populacijo, kateri je vadba

namenjena (vadbeno skupino, ekipo ali po-
sameznika),

– kadrovsko zasedbo z navedbo strokov-
ne kvalifikacije,

– terminski plan (urnik) in kraj vadbe.

B) Drugi programi športa
Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovne nazive (vaditelj, učitelj, inštruktor ali
trener),

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno izpopolnjevanje kadrov (licenciranje,
seminarji...),

– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vad-
bi v športnem društvu;

– športne prireditve:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija;

– kategorizirani športniki:
– ime in priimek
– športna panoga
– kategorija/razred
– datum začetka in konca trajanja sta-

tusa;
– ostali programi športa:

– (kasaštvo, motorno zmajarstvo, pla-
ninstvo, šah, taborniki in skavti)

– naziv izvajalca
– vsebina programa
– seznam vadečih
– finančni načrt.

C) Investicijsko vzdrževanje objektov in
naprav, nabava in obnova opreme

Vloga mora vsebovati opis del na objek-
tih in napravah ter naziv opreme s predra-
čunsko vrednostjo.

IV. Končna določila
Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.

Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.

V roku prispele vloge bodo ovrednotene
v skladu z merili za izvajanje letnih progra-
mov športa v občini.

Rok za dostavo programov športa je
30. november 2000 na naslov: Agencija za
šport Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Lju-
tomer s pripisom “javni razpis 2000“.

Z izbranimi izvajalci športnih programov
bodo sklenjene pogodbe v roku 30 dni od
začetka veljavnosti odloka o proračunu Ob-
čine Ljutomer.

Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/584-85-93 na Agenciji za
šport Ljutomer.

Občina Ljutomer

Ob-38180
Občina Turnišče objavlja na podlagi 8.

člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Turnišče (Ur. l. RS, št. 55/96),
odloka o dimnikarski službi na območju Ob-
čine Turnišče (Uradni list RS, št. 35/97) in
v zvezi z 12. členom statuta Občine Turni-
šče (Ur. l. RS, št. 52/99) naslednji

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

obvezne lokalne javne službe za
pregledovanje, nadzorovanje

in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

na območju Občine Turnišče
1. Koncedent: Občina Turnišče, Štefa-

na Kovača 73, 9224 Turnišče, tel.
02/572-10-60, 02/572-13-70.
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2. Predmet koncesije: izvajanje obvez-
ne lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zra-
ka in vodenja katastra emisij iz malih in sred-
njih kurilnih naprav.

3. Območje koncesije: celotno obmo-
čje Občine Turnišče – razpisana koncesija
se podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko ra-
zmerje se sklepa za dobo petih let z mož-
nostjo odvzema v primeru kršitve koncesij-
ske pogodbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba, ki izpol-
njuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,

– da predloži dokazila o finančni sposo-
bnosti,

– rok za pričetek dejavnosti,
– da je ustrezno opremljen za izvajanje

koncesije,
– da ima zadostno število strokovnih ka-

drov za učinkovito opravljanje službe,
– da dokaže strokovno in kadrovsko

usposobljenost za vzpostavitev in vodenje
katastra emisij malih in srednjih kurilnih na-
prav,

– da predloži reference o dosedanjem
delu,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko povzro-
či tretji osebi, državi ali lokalni skupnosti,

– da poda izjavo, da v primeru, da bo
izbran, sprejme vse obveznosti iz koncesij-
skega akta.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke,
– predlog cene za opravljanje storitev in

opcija ponudbe,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke

tega razpisa,
– cena,
– način zagotavljanja katastra emisij iz

kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge ugodnosti koncesionarja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov koncedenta z oznako “ne odpiraj –
dimnikarstvo“.

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne
ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta
prispele najkasneje 31. dan po objavi do
12. ure.

10. Javno odpiranje ponudb bo 32. dan
po objavi ob 12. uri v prostorih Občine Tur-
nišče.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponu-
dniki obveščeni najkasneje v 15. dneh po
sprejemu sklepa o izbiri koncesionarja na
Občinskem svetu Občine Turnišče.

12. Z izbranim koncesionarjem se po
pravnomočnosti sklepa o izbiri sklene kon-
cesijska pogodba.

Občina Turnišče

Objave
delniških družb

Vpis novo izdanih delnic
Št. 77/00 Ob-38294

Na podlagi 22. člena statuta Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.
(Ur. l. RS, št. 44/96 in 75/97) objavljam

vpis
novo izdanih delnic za povečanje

osnovnega kapitala Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije,

d.d., Ljubljana
1. Vlada RS je na svoji 21. seji dne 19.

oktobra 2000 na predlog upravnega odbo-
ra Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem be-
sedilu: Sklad), sprejela sklep, da Sklad izda
582 delnic desete emisije z nominalno vre-
dnostjo posamezne delnice 100.000 SIT, v
skupnem znesku 58,200.000 SIT.

2. Delnice glasijo na ime Republike Slo-
venije, so navadne, niso v pravnem prome-
tu in so v nematerializirani obliki.

3. Delnice desete emisije se zavedejo v
delniško knjigo. Do 31. 12. 1999 je Sklad
izdal 78.785 delnic prve, druge, tretje, četr-
te, pete, šeste, sedme, osme in devete emi-
sije, z nominalno vrednostjo 100.000 SIT.

Marko Slokar
predsednik upravnega odbora

Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-38166
Uprava družbe Podjetja za opravljanje

gradbene dejavnosti Gradbenik Tolmin,
d.o.o., objavlja v skladu z drugim odstav-
kom 454. člena ZGD naslednji

sklep
Osnovni kapital se zmanjša za

32,000.000 SIT s pripadajočo revalorizaci-
jo v višini 37,563.813,81 SIT. Nova vred-
nost kapitala na dan 1. 1. 2000 znaša
4,140.000 SIT.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
20. 10. 2000.

Uprava poziva vse upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Gradbenik Tolmin, d.o.o.
direktor Anton Lovše

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Ob-38298
V objavi sklica 4. skupščine delniške druž-

be Inles, d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36636,
se v predlogu sklepa pod 4. točko številka
“1999” nadomesti s številko “2000”.

Inles, d.d., Ribnica

Ob-38060
Salus, promet s farmacevtskimi, me-

dicinskimi in drugimi proizvodi, d.d.
Ljubljana, Mašera Spasićeva 10, objavlja
sklic

15. redne skupščine
na dan 9. 12. 2000 ob 11. uri, na sede-

žu družbe v Ljubljani, Mašere Spasića 10 in
vabi delničarje, da se je udeležijo.

Dnevni red:
1. Uskladitev nominalne vrednosti del-

nic in povečanje osnovnega kapitala.
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini, da sprejme naslednji sklep: no-
minalna vrednost delnic družbe se vskladi
z zakonom o gospodarskih družbah (dalje:
ZGD), in sicer tako, da

a) nominalna vrednost ene navadne del-
nice razredov A in B znaša tisoč SIT.

b) nominalna vrednost ene prednostne
delnice znaša desettisoč SIT.

Zaradi vskladitve nominalne vrednosti
delnic iz tega sklepa se izvede povečanje
osnovnega kapitala. Vskladitev nominalne
vrednosti delnic z ZGD stopi v veljavo isto-
časno s povečanjem osnovnega kapitala iz
naslednjega sklepa.

Osnovni kapital družbe se poveča za
208,500.000 SIT, torej z 26,500.000 SIT
na 235,000.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izve-
de v breme nerazporejenega dobička iz
leta 1998 v znesku 208,500.000 SIT.

Po vpisu povečanja osnovnega kapitala
izda družba za zamenjavo:

a) z navadnimi delnicami razreda A, no-
miniranimi na 100 SIT, 10.000 navadnih
imenskih delnic razreda A, nominiranih na
1000 SIT;

b) z navadnimi delnicami razreda B, no-
miniranimi na 100 SIT, 125.000 navadnih
delnic na prinosnika razreda B, nominira-
nih na 1000 SIT;

c) s prednostnimi delnicami, nominira-
nimi na 100 DEM, 10.000 prednostnih,
kumulativnih imenskih delnic, nominiranih
na 10.000 SIT.

Družba bo zamenjala delnice, ki bodo
na novo izdane zaradi vskladitve nominal-
ne vrednosti, v razmerju ena na novo izda-
na za eno predloženo delnico ustreznega
razreda pred vskladitvijo nominalne vredno-
sti.

2. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe statuta po ena-
kem predlogu uprave in nadzornega sveta
z dne 23. 10. 2000

Besedilo predlaganih sprememb statu-
ta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Mašere Spašića 10,
vsak delovni dan od 9. 11. 2000 do 9. 12.
2000 med 8. in 10. uro in na spletnih stra-
neh družbe www.salus.si.

Pogoj za udeležbo na skupščini je potr-
dilo Centralne klirinško depotne družbe
d.d. o lastništvu delnic. Delničarji bodo po-
trdila prejeli na sedež družbe ali domači
naslov do 8. 12. 2000.
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Pooblaščenci se izkažejo s pooblasti-
lom in potrdilom o lastništvu delnic. Na
podlagi sklepa uprave podpisa na poobla-
stilu ni potrebno notarsko overiti.

Salus, Ljubljana, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Igor Jenko

Ob-38062
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe ITPP Ribnica sklicujem

6. redno sejo skupščine družbe,
ki bo v torek, 12. decembra 2000 ob

8. uri na sedežu družbe, Opekarska 45 v
Ribnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in nadzornega sveta: iz-

voli se predsednik skupščine, verifikacijska
komisija ter ugotovi sklepčnost.

2. Obravnava in sprejem letnega poslov-
nega poročila za leto 1999 z mnenjem revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog uprave na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta: sprejme se letno
poslovno poročilo za leto 1999 v predlože-
nem besedilu.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1999, sklepa o spremembi osnovnega
kapitala in o konverziji terjatev v delnice.

Predlog uprave na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta: sprejme se pred-
log o pokrivanju izgube iz leta 1999 v pred-
loženem besedilu, o spremembi osnovne-
ga kapitala in o konverziji terjatev v delnice.

4. Sprejem sprememb statuta ITPP, d.d.
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejme se predlog uprave in nadzornega
sveta o spremembi določil statuta v predlo-
ženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog nadzornega sveta: za revizorja
družbe za poslovno leto 2000 se imenuje
revizorska hiša  Podboršek, k.d. iz Ljublja-
ne.

6. Sprejem sklepa o razrešitvi namestni-
ka člana nadzornega sveta Žgajnarja Fran-
ca – predstavnika delničarjev.

Predlog nadzornega sveta: razreši se na-
mestnik člana nadzornega sveta Žgajnarja
Franca – predstavnika delničarjev Mazij An-
ton.

7. Sprejem sklepa o imenovanju name-
stnika člana nadzornega sveta Žgajnarja
Franca – predstavnika delničarejv.

Predlog nadzornega sveta: za namestni-
ka člana nadzornegsa sveta Žgajnarja Fran-
ca – predstavnika delničarjev se imenuje
Turk Franc.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje s predlogi

sklepov je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe na Opekarski 45 vsak delavnik
od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po preje-
mu obvestila o sklicu skupščine podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge na sedežu druž-
be. Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni. Direktor in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela
svoja stališča in bosta o teh predlogih naj-

pozneje 10 dni po sklicu skupščine obvesti-
la delničarje.

Za udeležbo na seji skupščine se delni-
čar izkaže z začasnico oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora na-
javiti svojo udeležbo na skupščini najpozne-
je 3 dni pred zasedanjem skupščine, in si-
cer v pisni obliki.

ITPP – Industrija termičnih apratov,
žičnih tkanin in plastike, d.d., Ribnica

direktor
Mirko Ferlin

Ob-38063
V skladu z 22.2. točko statuta družbe in

določbami zakona o gospodrskih družbah
uprava družbe GEA College, poslovno izo-
braževanje, d.d., Dunajska 156, Ljubljana
objavlja

ponovni sklic 1. izredne letne
skupščine

delničarjev GEA College, d.d.,
ki bo v sredo, 15. 11. 2000 ob 9. uri v

sejni sobi Kmečke družbe, d.d., Stegne 21,
Ljubljana, X. nadstropje.

Za sejo skupščine GEA College, d.d.,
predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter preštevalca glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli dr. Matej Penca, za prešte-
valko glasov pa Karmen Mavrič.

2. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

Gradivo za skupščino, skupaj z besedi-
lom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe, Dunajska 156, Ljubljana in se-
dežu Kmečke družbe, d.d., Stegne 21,
Ljubljana, vsak delovnik med 10. in 13. uro
od objave sklica do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki, ki najkasneje 24 ur pred pričet-
kom zasedanja skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini na naslov
Kmečka družba, d.d., Stegne 21, Ljublja-
na.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poo-
blastitelja in pooblaščenca, skupno število
delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec, ter
podpis pooblastitelja oziroma zastopnika
pravne osebe. V tem času trgovanje in pre-
nos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Glasovnice
prejmejo udeleženci, ki so predložili del-
nice ali potrdila o deponiranju delnic v
centralnem ali bančnem depoju oziroma
pri notarju.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-

radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopi v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

GEA College, d.d.,
uprava družbe

Št. 28/2000 Ob-38089
Direktor družbe Kompas Hoteli, d.d., na

podlagi 7.3. člena statuta družbe sklicuje

6. sejo skupščine
Kompas Hoteli, d.d., Slovenj Gradec,

Glavni trg 43
Skupščina bo 6. 12. 2000 ob 12. uri na

sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni trg
43.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljen dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potr-
ditev predlaganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, dva prešte-
valca glasov in zapisnikarja ter potrjuje pred-
laganega notarja.

3. Preoblikovanje Kompas Hoteli, d.d.,
Slovenj Gradec v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlog sklepa: delniška družba Kom-
pas Hoteli, d.d., Slovenj Gradec se preobli-
kuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

Družba bo delničarjem, ki preoblikovan-
ju nasprotujejo, preko zapisnika ponudila,
da bo pridobila, njihove s preoblikovanjem
nastale poslovne deleže, za primerno
odškodnino.

4. Razno.
Glasovnice se dvignejo na sedežu druž-

be, najmanj eno uro pred začetkom seje. V
tem času so delničarji pozvani k podpisu
seznama udeležencev skupščine.

Če se ob prvem sklicu ne doseže sklep-
čnost, je ponovno zasedanje skupščine na
istem kraju pol ure kasneje. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Kompas Hoteli, Slovenj Gradec, d.d.

Št. 7/2000 Ob-38073
V skladu z 79. in 80. členom statuta

družbe sklicuje uprava Rogaška Crystal,
družba pooblaščenka d.d., 3250 Roga-
ška Slatina, Ulica talcev 1, delničarje na

drugo sejo skupščine
Uprava sklicuje skupščino dne 7. 12.

2000, ob 12. uri na sedežu družbe v Roga-
ški Slatini, Ul. talcev 1., v prostorih Steklar-
skega Hrama.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Na predlog uprave se za predsednika

skupščine izvoli Alojz Juhart, za preštevalce
glasov pa Mateja Rudolf Stanič iz podjetja
RR&CO., d.o.o. Koper in Vida Juhart. Seji
skupščine po prisostvoval vabljeni notar Pa-
vel Rojs.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1999.
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Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini na osnovi pozitivnega
mnenja, da sprejme letno poročilo uprave
za leto 1999 v predloženem besedilu.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za leto 1999 v predloženem bese-
dilu.

4. Razporeditev dobička iz leta 1999.
Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet

predlaga skupščini na osnovi pozitivnega
mnenja, da sprejme predlog uprave v pred-
loženem besedilu.

Predlog sklepa uprave: čisti dobiček iz
poslovnega leta 1999 v znesku
303,447.000 SIT ostane nerazporejen.

5. Volitve članov nadzornega sveta.
Za člane nadzornega sveta se imenuje:

Jože Bedenik, Anton Jost, Janez Siter, Ro-
bert Rudolf, Špela Sedminek.

Mandat članom nadzornega sveta prič-
ne teči z dne 28. 12. 2000 in traja 4 leta.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja imenuje revizorsko druž-
bo RFR-Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana za
poslovno leto 2000.

7. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: določijo se sej-
nine članom nadzornega sveta tako, da pri-
pada članu nadzornega sveta 30.000 SIT
neto in predsedniku nadzornega sveta
38.000 SIT neto. Neto sejnine se članom
izplačajo v obliki delnic. Cena delnice je
ponderirana tržna cena, ki je veljala v pred-
hodnem mesecu pred sejo nadzornega sve-
ta.

8. Določitev cene delnic za izplačilo čla-
nom nadzornega sveta.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da za tržno ceno delni-
ce sprejme predlog uprave v predlaganem
besedilu.

Predlog sklepa uprave: v skladu z 78.
členom statuta družbe se sprejme cena del-
nice za izplačilo neto sejnine članom nad-
zornega sveta, ki znaša 1.700 SIT na delni-
co. Ta cena velja za izplačilo sejnin za leta
1998, 1999 in 2000 v skladu s sklepoma
prve skupščine pod 9. in 10. točko. Sejni-
ne se izplačajo iz obstoječih delnic družbe.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi na dan 27. 11. 2000 in ki
pisno prijavo pošljejo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-

stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu dru-

žbe na vpogled vsak delovni dan pri upravi
Rogaška Crystal Družbe pooblaščenke d.d.
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede, dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljav-
no zakonodajo.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Rogaška Crystal
družba pooblaščenka, d.d.

uprava

Št. 178/00 Ob-38090
Na podlagi 7.7. točke statuta družbe Niz-

ke gradnje d.d., gradbena, storitvena in tr-
govska družba Ptuj, Puhova 6, Ptuj, uprava
družbe vabi delničarje na

3. sejo skupščine družbe
Nizke gradnje d.d., gradbena,

storitvena in trgovska družba Ptuj,
Puhova 6, Ptuj,

ki bo v petek, dne 8. 12. 2000 ob 12. uri
na sedežu družbe, Puhova 6, Ptuj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Marjana Zebca in Simono
Cvetko.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Šömen Andrej.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo družbe za leto
1999 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube v
letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne izguba iz leta 1999 v višini
41,070.005,65 SIT, nepokrita in se bo po-
krila v naslednjih petih letih.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2000 imenuje revizijska hiša Auditor
d.o.o. Ptuj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v Centralnem
registru pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Nizke gradnje, d.d., Ptuj
uprava

Ob-38091
Na podlagi 32. člena statuta družbe Ve-

grad Naložba – družba pooblaščenka, d.d.,
Velenje, Prešernova 9/a, uprava družbe
sklicuje delničarje na

3. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Vegrad Naložba –

družba pooblaščenka, d.d., Prešernova
9/a, 3320 Velenje,

ki bo v sredo dne 6. 12. 2000, ob 9. uri,
v sejni sobi podjetja v Velenju, na Prešerno-
vi 9/a z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine izvoli Sabina Zakošek, za preštevalki
glasov pa Tatjano Jelenko in Branko Klavž.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Avgust Ribič iz Velenja.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
poslovno leto od 1. 10. 1999 do 30. 9.
2000.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o ugotovitvi in razporeditvi dobička, in sicer:
čisti dobiček za poslovno leto 1999/2000,
ki na dan 30. 9. 2000 znaša 142.955,35
SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2000/2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizorja družbe revizij-
ska družba Boniteta d.o.o., Velenje, za po-
slovno leto 2000/2001.

6. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta družbe
pooblaščenke imenuje Brigita Hrnčič.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno v pravno
službo podjetja vsaj tri dni pred sejo skup-
ščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico, lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo dostavijo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine v prostorih družbe.

Najavljeni udeleženci skupščine so dol-
žni podpisati seznam prisotnih delničarjev
in prevzeti glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je vsem delničar-

jem na vpogled v pravni službi podjetja Ve-
grad d.d., med 8. in 12. uro vsak delovni
dan.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da skupščina ob napovedani

uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine pol ure kasneje, ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Uprava Vegrad Naložbe –
družbe pooblaščenke, d.d.

direktorica Hilda Tovšak

Št. 02078 Ob-38151
Uprava družbe Delo Prodaja, družba za

razširjanje in prodajo časopisov, d.d., na
podlagi 238. člena zakona o gospodarskih
družbah in 33. člena statuta družbe sklicuje

8. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.

Skupščina bo v sredo, dne 29. 11.
2000 ob 12. uri v sejni sobi pritličja stolpni-
ce Dela, v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predloge za imenovanje organov skupšči-
ne:

a) predsednik skupščine: mag. Janko
Arah,

b) preštevalca glasov: Bojana Kos in Di-
na Vožič,

c) notar: Miro Košak.
2. Spremembe statuta Delo Prodaja.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta Delo Prodaja, d.d. v predlože-
nem besedilu in prečiščeno besedilo statu-
ta.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli

mag. Branka Pavlina.
Mandat člana traja do izteka mandata

drugih članov nadzornega sveta, tj. do
4. 12. 2001.

Z izvolitvijo člana preneha veljati sklep
Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/98
z dne 18. 12. 1998.

4. Vprašanja, odgovori in pobude delni-
čarjev.

Gradivo za skupščino in besedilo pred-
laganih sprememb statuta s čistopisom sta-
tuta, je delničarjem na vpogled na sedežu

družbe v Ljubljani, Dunajska c. 5/XII. nad-
stropje – vsak delovni dan v tednu med 10.
in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalne pravice delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo. Prijave morajo s priporočeno pošto
prispeti na sedež družbe oziroma biti ose-
bno oddane najkasneje tri dni pred skupšči-
no.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je prijavi za udeležbo treba priložiti po-
oblastilo.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Vsaka delnica daje en glas.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki

so na dan sklica skupščine vpisani v delni-
ško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD. Glasovanje bo javno.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj.
29. 11. 2000, ob 13. uri v istem prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Za upravo Dela Prodaje, d.d.
predsednik uprave

Jure Božič

Ob-38152
Na podlagi 15. člena statuta družbe Slo-

venijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljublja-
na, sklicuje uprava družbe

3. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za

proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, d.d.,

ki bo v sredo, dne 6. decembra 2000
ob 16. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Frankopanska 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Drago Trbanc,
– za preštevalki glasov pa Natalija Klop-

čič in Mateja Stanič Rudolf iz podjetja RR &
CO. d.o.o. Koper.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

2. Poročilo o poslovanju za leto 1999.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo

za leto 1999, kateremu je dal nadzorni svet
družbe pozitivno mnenje.

3. Razporeditev rezultata za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega

leta 1999 v višini 195,308.517,02 SIT
se, ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta, nameni za pokrivanje izgube iz leta
1998.

4. Pokrivanje izgube iz leta 1998.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1998, v

nominalni višini 676,082.155,59 SIT, ki
revalorizirana na dan 31. 12. 1999 znaša
727,464.399,41 SIT, se po predlogu
uprave in pozitivnem mnenju nadzornega
sveta pokriva iz naslednjih kategorij do-
bička in kapitala: dobička iz leta 1999 v
višini 195,308.517,02 SIT, revalorizacij-

skega popravka osnovnega kapitala (del-
no) v višini 532,155.882,39 SIT, kar sku-
paj predstavlja za pokrivanje izgube
727,464.399,41 SIT.

5. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev dveh članov nadzornega
sveta družbe Slovenijavino, d.d.

Predlog sklepa:
a) Silvan Peršolja in Andrej Sajko se na

lastno željo razrešita članstva v nadzornem
svetu družbe Slovenijavino, d.d..

b) Za nova dva člana nadzornega sveta
družbe Slovenijavino, d.d., z mandatom do
poteka mandata nadzornega sveta kot celo-
te, to je do 22. 12. 2003, se izvolita:

– Stane Valant in
– Gregor Sakovič.
6. Potrditev načrta prestrukturiranja dru-

žbe.
Predlog sklepa: potrdi se načrt prestruk-

turiranja družbe Slovenijavino, d.d.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 5
pa le nadzorni svet.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo na družbi pisno,
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim indentifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja dru-
žbe na naslovu: Frankopanska 11, Ljublja-
na, vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Slovenijavino, d.d.
uprava

Ob-38177
Na podlagi 36. in 42. člena statuta druž-

be KIK Kemijska industrija Kamnik, d.d.,
uprava in nadzorni svet sklicujeta

6. sejo skupščine,
ki bo 11. 12. 2000 ob 12. uri v sejni

sobi uprave KIK Kemijske industrije Kam-
nik, d.d., Fužine 9, Kamnik, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočega skupščine izvoli Dušana Kec-
mana in verifikacijsko komisijo v sestavi He-
lena Žargi, predsednica in Bogdan Kokalj
ter Jerneja Burja kot preštevalca glasov.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek iz Domžal.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1999 v predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček iz
poslovnega leta 1999 v višini 2,345.000
SIT ostane nerazporejen.

5. Povečanje osnovnega kapitala in za-
menjava delnic.

Predlog sklepa št. 1:
1.1. Osnovni kapital družbe se poveča

iz 197,329.000 SIT za 1.381,303.000 SIT
na 1.578,632.000 SIT iz sredstev družbe
(nominalno povečanje) po bilanci stanja za
l. 1999, in sicer iz naslova:

– rezerv 187,283.000 SIT,
– revalorizacijskega popravka kapitala

1.194,020.000 SIT.
Za povečani osnovni kapital družba na

podlagi 338. člena ZGD izda delničarjem
v sorazmerju z njihovimi deleži v doseda-
njem osnovnem kapitalu družbe
1,381.303 delnic druge emisije v sku-
pnem nominalnem in emisijskem znesku
1.381,303.000 SIT z nominalno vre-
dnostjo ene delnice 1.000 SIT. Delnice
so navadne imenske, ki tvorijo z že izdani-
mi delnicami isti razred. Delnice se bodo
delničarjem izdale v razmerju 7 novih del-
nic na 1 obstoječo delnico, in sicer s prek-
njižbo v KDD na presečni dan, ki je 8 dan
po vročitvi popolnega naloga KDD za iz-
dajo novih delnic.

1.2. Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe sta-
tuta ter izdela njegov čistopis do sklica na-
slednje skupščine.

Predlog sklepa št. 2:
1.1. 1,578.632 delnic z nominalno

vrednostjo ene delnice 1.000 SIT v sku-
pni nominalni vrednosti 1,578.632.000
SIT se zamenja za 197.329 delnic z no-
minalno vrednostjo ene delnice 8.000 SIT
v skupni nominalni vrednosti
1,578.632.000 SIT. Zamenjava se izve-
de v razmerju 8 delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT za 1 delnico z nominal-
no vrednostjo 8.000 SIT. Delnice so na-
vadne imenske, ki tvorijo isti razred in da-
jejo imetniku enake pravice kot dosedanje
delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Zamenjava se izvede s preknjižbo v KDD
na presečni dan, ki je 8 dan po vročitvi
popolnega naloga KDD za zamenjavo del-
nic in je isti dan, kot je dan za izdajo novih
delnic iz naslova povečanja osnovnega ka-
pitala.

1.2. Ta sklep ima naravo statutarnega
sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe sta-
tuta ter izdela njegov čistopis do sklica na-
slednje skupščine.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad delnic

za namene iz druge alinee prvega odstavka

240. člena ZGD v višini 24,835.000 SIT iz
virov po bilanci stanja za l. 1999:

– nerazdeljenega dobička iz predhodnih
let 10,377.000 SIT,

– dobiček tekočega leta 2,345.000 SIT,
– rezerv iznad zakonsko določenih

12,113.000 SIT.
7. Razrešitev člana nadzornega sveta in

imenovanje nadomestnega člana ter sezna-
nitev skupščine z razrešitvijo enega pred-
stavnika delavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: na
lastno željo se z dnem 11. 12. 2000 razreši
član nadzornega sveta Majcenovič Matija.
Skupščina z dnem 11. 12. 2000 izvoli no-
vega člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, Prebil Jureta, za čas od imeno-
vanja na skupščini in do poteka mandata
ostalim članom nadzornega sveta.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev razrešil predstavnika delavcev Pestot-
nik Srečka, zaradi zmanjšanja števila članov
nadzornega sveta.

8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: od skupščine da-
lje so nagrade članom nadzornega sveta
70.000 SIT za predsednika in 60.000 SIT
za člane.

9. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
se imenuje revizijska hiša RFR Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci se naprošajo, da tri dni pred zaseda-
njem skupščine v tajništvu uprave na sede-
žu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

KIK Kemijska industrija Kamnik, d.d.,
Kamnik
uprava

Št. 000409 Ob-38191
Na podlagi ZGD, statuta družbe in 9.

člena poslovnika o delu skupščine delniške
družbe uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine delniške družbe
Inplet pletiva d.d. Sevnica

ki bo, dne 15. 12. 2000 ob 13.uri na
sedežu družbe Inplet pletiva d.d. Sevnica,
Dolnje Brezovo 34.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje preštevalca glasov in do-
ločitev notarja.

Predlog sklepa: imenuje se predlagan
preštevalec glasov ter določi notar.

2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagane

spremembe statuta.
3. Obravnava in sprejem poročila uprave

o poslovanju družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo

uprave o poslovanju družbe Inplet pletiva
d.d. Sevnica za leto 1999.

4. Predlog uporabe in razdelitve dobič-
ka.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
leto 1999 v višini 11,561.650,46 SIT osta-
ne nerazporejen.

Skupni znesek dobička namenjenega za
dividende znaša 20,000.000 SIT oziroma
131,60 SIT na delnico. Za delitev dividend
se namenja sorazmerni del nerazporejene-
ga dobička iz leta 1996 in njemu pripadajo-
ča revalorizacija. Izplačilo dividend bo oprav-
ljeno v petih mesecih po sprejetju sklepa.

5. Predlog oblikovanja sklada lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: družba oblikuje sklad
lastnih delnic do višine 10% osnovnega ka-
pitala iz prostih sredstev revalorizacijskega
popravka rezerv za namene po 240. členu
ZGD. Pogoje nakupa in porabe lastnih del-
nic določi nadzorni svet s sprejemom pravil
sklada lastnih delnic.

6. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta in za revizorja za leto 2000
imenuje Ernst & Young iz Ljubljane.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta, da se zaradi poteka manda-
ta dosedanjemu nadzornemu svetu imenuje
nov nadzorni svet v sestavi: Polovič Franc
ml., Južna Vesna in Ignjatovič Božidar.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Dolnje Brezovo 34, Sevnica in sicer
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča neglede na
višino zastopanega kapitala.
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Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov Klirinško depot-
ne družbe na dan 12. 12. 2000

Pravico do udeležbe na dobičku imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi na
podlagi podatkov Klirinško depotne družbe
na dan 12. 12. 2000.

Inplet pletiva d.d. Sevnica
uprava družbe

Ob-38293
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ

– Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Ljub-
ljana, Vilharjeva 16a, uprava sklicuje

6. skupščino delniške družbe
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,

d.d.,

ki bo dne 5.  12. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli:

Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se preštevalca glasov: Edvard

Wostner, univ. dipl. inž., Matija Jerman,
univ. dipl. inž.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi

vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d.

direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.

Nasprotni predlog

Ob-38037
Na podlagi 288. člena zakona o gospo-

darskih družbah uprava družbe GEA Colle-
ge, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajska
156, Ljubljana, sporoča delničarjem

nasprotni predlog
delničarja PID Kmečka družba, d.d.,

Stegne 21, Ljubljana,
k 2. točki dnevnega reda 1. izredne

skupščine družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta, s tem da se predlo-
gu sklepa, kot ga je predlagala uprava druž-
be, doda nova 11. točka, ki glasi:

11) Točki 3. in 7. tega sklepa (spremem-
ba točk 1.1., 7.a1., 7.b.1, ter 7.c.1. in
točke 24.2. statuta) začneta na podlagi 1.
odstavka 307. zakona o gospodarskih druž-
bah veljati z dnem, ko uprava družbe prej-
me pisne izjave vseh delničarejv družbe o
tem, da soglašajo o spremembi vrste delnic
iz prinosniških v imenske.

Vse ostale točke sklepa stopijo v veljavo
z dnem veljavnosti sprememb in dopolnitev
statuta – z vpisom v sodni register.

Obrazložitev
Za preoblikovanje vrste delnic (iz prino-

sniške delnice v imensko) zakon o gospo-
darskih družbah v 185. členu določa, da se
lahko na delničarejvo zahtevo njegova pri-
nosniška delnica preoblikuje v imensko, če
tako določa statut. 307. člen ZGD pa dolo-
ča, da je za veljavnost sklepa, s katerim se
nalagajo delničarjem dodatne obveznosti v
skladu z ZGD in statutom, potrebno pridobi-
ti soglasje vseh prizadetih delničarjev. Prav
tako določa 6.4. točka statuta družbe, da je
potrebno za vse obveznosti delničarjev, ra-
zen obveznosti vplačila delnic, pridobiti nji-
hovo soglasje, ki ga ti izdajo v pisni obliki na
sedežu družbe ob predložitvi svojih delnic.

Zato predlagamo, da stopi sklep v delu,
ki se nanaša na spremembo prinosniških
delnic v imenske, v veljavo po pridobitvi pi-
snih soglasij delničarejv družbe.

Stališče uprave:
Uprava družbe se z nasprotnim predlo-

gom strinja.
GEA College, d.d.

uprava

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-35/00-6 Ob-38041
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 24. 10. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij MAN Roland
Druckmaschinen AG, Mühlheimer
Straße 341, D-63075 Offenbach am
Mein, Nemčija, in Brüder Henn Betriebs
AG, Mommsengasse 5, A-1040 Dunaj,
Avstrija, skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je opravila v tujini z na-
kupom večinsekga (90%) deleža delnic
družbe Brüder Henn Betriebs s strani dru-
žbe MAN Roland Druckmaschinen AG.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevanega
trga ofsetnih tiskarskih strojev in njim kom-
plementarnih proizvodov in storitev, ni izka-
zan resen sum, da bi bila koncentracija nes-
kladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji
koncentracije so v skladu z določili veljavne
zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad
ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti
koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-31/00-11 Ob-38250
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 26. 10. 2000
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija podjetij Pivovarna Laško,
d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško in Zdra-
vilišče Radenska, družba za opravljanje
dejavnosti turizma, polnitev mineralnih
voda in brezalkoholnih pijač in proizvod-
njo polnilne in pakirne opreme, d.d.,
Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci,
skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
večinskega deleža delnic podjetja Zdravili-
šče Radenska, d.d. (več kot 50,1% lastni-
ški delež) s strani podjetja Pivovarna Laško,
d.d. Le-tega bo pridobila s ponudbo za od-
kup.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga proizvodnje in prodaje naravne negazira-
ne ustekleničene pitne vode, osvežilnih ga-
ziranih brezalkoholnih pijač, proizvodnje in
prodaje sadnih sokov in nektarjev ter zele-
njavnih sokov, proizvodnje in prodaje aro-
matiziranih sirupov, proizvodnje in prodaje
ostalih brezalkoholnih pijač (tudi ledeni čaji)
ni izkazan resen sum, da bi bila koncentra-
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cija neskladna s pravili konkurence. Razlogi
in cilji koncentracije so v skladu z določili
veljavne zakonodaje in pravili konkurence,
da Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-37978
Ime in naslov organiazcije: Kanal A, te-

levizijska postaja, d.d., Tivolska 50, Ljub-
ljana.

Viri financiranja: prodaja storitev na trgu
– oglaševanje.

Imena in priimki ter stalna prebivališča
fizičnih oseb, ki so lastniki več kot 10%
kapitala: Superplus Holding, d.d., Kranjče-
va 26, Ljubljana.

V sodnem registru je v tem trenutku kot
organ upravljanja oziroma direktor vpisan
Igor Vezovnik, v postopku vpisa v sodni re-
gister pa je sprememba, na podlagi katere
bo v register kot direktor vpisan: Branko
Čakarmiš.

Enako kakor za upravo velja za nadzorni
svet družbe, tako, da bodo v sodni register
vpisani naslednji, na zadnji skupščini dru-
žbe izvoljeni člani: Ivan Gorjup, Marijan Ju-
renec,

 Marjetka Horvat, Frederic Thomas Klin-
khammer, Mark John Lyon Wyllie.

Razne objave

Št. 285/2000 Ob-38124
Republika Slovenija, Ministrstvo za eko-

nomske odnose in razvoj, Agencija Repu-
blike Slovenije za regionalni razvoj, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana in Javni sklad Re-
publike Slovenije za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, prvič
razpisujeta

Slovensko regionalno nagrado Štefana
Smeja

1. Predmet razpisa: izbor projektov za
podelitev Slovenske regionalne nagrade s
ciljem spodbujanja izvajanja regionalnih pro-
jektov razvojnega značaja.

2. Namen nagrade: namen nagrade je
javno predstaviti uspešne projekte, usklaje-
ne z razvojnimi dokumenti lokalnega, regio-
nalnega, državnega in mednarodnega zna-
čaja.

Izgubljene listine

Štampiljke

Petrol, d.d., Ljubljana, preklicuje štampi-
ljki pravokotne oblike, z naslednjo vsebino:

– PETROL d.d. Ljubljana 1, Enota
Kranj-maloprodaja, Bencinski servis, Jeseni-
ce III, Cesta železarjev 5,

– PETROL d.d. Ljubljana 2, Enota
Kranj-maloprodaja, Bencinski servis, Jeseni-
ce III, Cesta železarjev 5. Ob-38165

Stevanović Cvetka s.p., Gosposvetska 39,
Maribor, štampiljko pravokotne oblike z vsebi-
no: BAR “JUICE STEVANOVIĆ CVETKA S.P.,
MOSKOVSKA 14, MARIBOR. gnk-39715

Vuga Marijan s.p., Šmartinska 13, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, velikosti
4 cm x 2 cm z vsebino: VUGA MARJAN,
Kamnoseštvo, Izdelovanje predmetov iz na-
ravnega in umetnega kamna, Ljubljana, Šmar-
tinska 13. gny-39501

Priglasitveni list

Bele Tončka, Mestinje 13/a, Podplat, pri-
glasitveni list, opravilna št. 54-276/1994, iz-
dan dne 23. 5. 1994. gnb-39670

Kolerič Branko s.p., Šentilj 76/b, Šentilj v
Slov. Goricah, priglasitveni list, opravilna
št. 065-0187/94, izdan dne 29. 7. 1994.
gng-39390

Lapornik Andrej, Polje 10/a, Zagorje ob
Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 610511/96, izdan dne 1. 10. 1996.
gnt-39477

Lavtižar Franc, Cesta vstaje 36, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0952/94, iz-
dan dne 1. 6. 1994. gnv-39800

Majcen Robert, Vinarska 7/a, Maribor,
obrtno dovoljenje, št.
047180/1631/00-74/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnu-39580

Mantel Tatjana s.p., Semič 30/d, Semič,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 06895/0826/01-15/1998. gnm-39509

MAŠ trgovina z avtodeli in dodatno opre-
mo, Kidričeva 26/c, Jesenice, priglasitveni
list, opravilna št. 140501/94, izdan dne
26. 10. 1994 na ime Babič Majda s.p.
gnf-39424

Sedej Marko, Cesta na Ključ 96, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št. 28-2132/95,
izdan dne 15. 8. 1995. gnl-39510

Sikošek Jožica, Prečna 93, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0903/94.
gnr-39804

Štajdohar Franc, Kvasica 2, Dragatuš, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0483/95.
gnm-39584

Štajdohar Francka, Kvasica 2, Dragatuš,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015633/0604/00-15/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnd-39793

Urbas Anton, Šentvid pri Stični 38/a, Šen-
tvid pri Stični, priglasitveni list, opravilna
št. 932-0821/95 - original, izdan dne 31. 8.
1995. gnf-39391

Varga Ladislav, Dobrovnik 142, Dobrov-
nik - Dobronak, priglasitveni list, opravilna
št. 22-0767/00. gnl-39685

V okviru izvedbe projektov je posebni
namen nagrade spodbuditi povezovanje par-
tnerjev, in sicer na lokalni, regionalni, naci-
onalni in mednarodni ravni. Hkrati želimo
spodbuditi povezovanje zasebnega in jav-
nega sektorja ter tudi združevanje sredstev
iz različnih virov za razvojne projekte.

3. Nagradni sklad: skupni znesek sred-
stev namenjenih za nagrado je do 10 milijo-
nov tolarjev.

4. Pogoji razpisa: na razpis nosilci lahko
prijavijo projekte:

– ki so v skladu s slovensko zakonoda-
jo,

– ki so bili zasnovani na podlagi analize
stanja in so del razvojnih programov in ima-
jo izdelan načrt ukrepov ali aktivnosti,

– katerih izvajanje še traja,
– za katere je že bila pripravljena izved-

bena dokumentacija,
– katerih prijavitelji so neprofitne organi-

zacije in skupnosti (RRA, občine, lokalne
razvojne agencije ter druge oblike razvojne-
ga organiziranja), ki bodo končni uporabnik
dobrin/storitev izvedenih v projektu,

– prijavnica mora biti izpolnjena v pred-
pisani obliki.

5. Merila za izbor: ocenjevanje prijavlje-
nih projektov bo potekalo na podlagi na-
slednjih meril:

A) Lokalna pripadnost,
B) Programiranje,
C) Trajnost projektov,
D) Izvedba projektov:

– stroškovna učinkovitost,
– financiranje projekta,
– celostna podoba projekta.
6. Prijavna dokumentacija: prijava mora

biti oddana na prijavnici “Slovenska regio-
nalna nagrada Štefana Smeja”.

Prijavnico lahko naročite po pošti na na-
slovu: Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica ali pa jo dobite na domači
strani Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj http://www.sigov.si/meor/slo/regi-
onal.

7. Rok za predložitev prijav: za nagrado
bodo upoštevane le prijave, ki bodo prispe-
le na naslov Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica do 1. 12. 2000 do 15. ure.

8. Izbor: prijavljene projekte bo ocenil
upravni odbor nagrade, sestavljen iz ugle-
dnih strokovnih in javnih delavcev. Upravni
odbor bo izbral tri najbolj uspešne prijavlje-
ne projekte. O rezultatih ocenjevanja bodo
prijavitelji obveščeni v roku 45 dni od pote-
ka roka za prijavo. Javna predstavitev rezul-
tatov razpisa za Slovensko regionalno na-
grado Štefana Smeja z izborom najuspe-
šnejšega projekta in podelitvijo nagrade bo
potekala na regionalnih dnevih 17. in 18. 1.
2001, kjer bodo registrirani udeleženci iz-
med treh projektov v ožjem izboru izbrali
nagrajeni projekt.

Natančnejše informacije o nagradi dobi-
te po telefonu: 01/8361-953 ali preko elek-
tronske pošte: rdf.sklad@siol.net (kontak-
tna oseba: Jana Stojanovič).

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, d.o.o.



Stran 9718 / Št. 101 / 6. 11. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Zupet Erika, Ulica Malči Beličeve 63, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje, št. 313-731/90, iz-
dano dne 10. 4. 1991. gnf-39366

Potne listine

Ambrožič Dušan, Rimska ulica 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 973032, izdala UE Ljub-
ljan. gnz-39696

Ban Rok, Peruzzijeva ulica 95, Ljubljana,
potni list, št. BA 617142, izdala UE Ljublja-
na. gnb-39445

Bednjički Slavko, Delavska ulica 25, Ma-
ribor, potni list, št. BA 504986, izdala UE
Maribor. gnz-39521

Belingar Katja, Grčna 63, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 74177, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-39419

Bevc Dušan, Ulica 25. maja 42, Prestra-
nek, potni list, št. BA 815988, izdala UE
Postojna. gnm-39709

Bionda Ljiljana, Jakčeva ulica 38, Ljublja-
na, potni list, št. AA 601245, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-39452

Blažon Andrej, Rozmanova ulica 32, No-
vo mesto, potni list, št. AA 402382, izdala
UE Novo mesto. gnu-39455

Bochl Katja, Brodarjev trg 16, Ljubljana,
potni list, št. BA 288796, izdala UE Ljublja-
na. gnc-39844

Bošnjaković Josip, Cesta dolomitskega
odreda 60, Ljubljana, potni list, št. AA
446797, izdala UE Ljubljana. gne-39746

Bošnjaković Ozrenka, Cesta dolomitske-
ga odreda 60, Ljubljana, potni list, št. AA
446794, izdala UE Ljubljana. gnb-39745

Božič Rudi, Zdraviliška cesta 23, Rimske
Toplice, potni list, št. AA 586531, izdala UE
Krško. gnx-39823

Breznik Peter, Steletova ulica 21, Kam-
nik, potni list, št. BA 678738, izdala UE Kam-
nik. gnv-39850

Butala Ana, Kumanovska 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 288981, izdala UE Ljublja-
na. gnk-39786

Chvatal Natalija, Ulica pod gozdom 10,
Trzin, potni list, št. BA 844874, izdala UE
Domžale. gni-39663

Cvikl Dušan, Voduškova 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 973734, izdala UE Ljublja-
na. gnw-39449

Černigoj Bruno, Bukovje 31, Postojna,
potni list, št. BA 367106, izdala UE Postoj-
na. gnf-39591

Čufer Branka, Pod Rodico 3, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. AA 348458, izdala UE
Radovljica. gnv-39825

Dakić Mičo, Maistrova 7, Litija, potni list,
št. BA 845416, izdala UE Ljubljana.
gng-39665

Danojlič Jovan, Kraljeva 19, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 578438, izdala
UE Koper. gnr-39454

Dimc Marko, Litijska 2, Domžale, potni
list, št. BA 862197, izdala UE Domžale.
gnc-39544

Djordjević Breda, Preglov trg 10, Ljublja-
na, potni list, št. AA 682299, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-39848

Donaval Maja, Partizanska cesta 42/a,
Bled, potni list, št. AA 422297, izdala UE
Radovljica. gnw-39824

Donoša Anton, Pertoča 73, Rogašovci,
potni list, št. AA 994688, izdala UE Murska
Sobota. gng-39515

Džaferović Camaj Zerina, Rusjanov trg
2, Ljubljana, potni list, št. BA 720539, izda-
la UE Ljubljana. gnn-39558

Fajt Mav Danilo, Pot heroja Trtnika 4/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 462487, izdala
UE Ljubljana. gnk-39536

Feguš Andrej, Videm pri Ptuju 50, Vi-
dem pri Ptuju, potni list, št. AA 74960, izda-
lo MZZ RS dne 22. 5. 1992. gnj-39712

Frankovič Vladimir, Muzejski trg 4, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 115787, izdala UE Koper.
gny-39422

Frelih Roman, Na Kresu 24, Železniki,
potni list, št. BA 749995, izdala UE Škofja
Loka. gnn-39783

Gajić Obrenko, Litostrojska 24, Ljublja-
na, potni list, št. AA 681729, izdala UE
Ljubljana. gnw-39849

Gojčič Darko, Svetelova 8, Maribor, pot-
ni list, št. AA 228805, izdala UE Maribor.
gnh-39714

Ivanič Tomi, Cvetna ulica 26, Murska
Sobota, potni list, št. AA 254289, izdala UE
Murska Sobota. gnp-39531

Jazbec David, Klaričeva 7/a, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 397348, izda-
la UE Koper. gnm-39484

Jazbec David, Klaričeva 7/a, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 123450, izdala UE Koper. gnl-39485

Jerebic Simon, Lipovci 67, Beltinci, pot-
ni list, št. BA 114029, izdala UE Murska
Sobota. gns-39528

Jerebic Štefan, Štefana Kuzmiča 8/a,
Murska Sobota, potni list, št. AA 129867,
izdala UE Murska Sobota. gnp-39706

Kantarević Ilda, Parmova 49, Ljubljana,
potni list, št. BA 769832, izdala UE Ljublja-
na. gnk-39761

Kazić Arlen, Cesta v Šmartno 35, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 886703, izdala UE
Ljubljana. gne-39817

Konda Barbara, Šišenska cesta 50/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 594789, izdala
UE Ljubljana. gnn-39758

Kos Ivan, V Varde 21, Ljubljana, potni
list, št. AA 455089, izdala UE Ljubljana.
gns-39828

Košica Jože, Vransko 55, Vransko, pot-
ni list, št. BA 471665, izdala UE Žalec.
gnr-39479

Košir Janez, Prešernova 13, Ribnica,
potni list, št. AA 166369, izdala UE Ribni-
ca. gnd-39643

Kovač Nataša, Kotnikova ulica 22, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 424675, izdala UE
Ljubljana. gnn-39608

Kozorog Janja, Ul. Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, potni list, št. BA 956222,
izdala UE Nova Gorica. gnu-39601

Krašek Konrad, Bratovševa ploščad 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 16611, izdala UE
Ljubljana. gni-39413

Kraševec Barbka, Primšarjeva ulica 9,
Cerknica, potni list, št. BA 68699, izdala
UE Cerknica. gne-39417

Krnetić Zoran, Fabianijeva 27, Ljublja-
na, potni list, št. BA 984917, izdala UE
Ljubljana. gnd-39693

Krošl Vitus, Hanffeldweg 23, Telfs, Av-
strija, potni list, št. AA 322623, izdala UE
Maribor. gnk-39811

Lah Kristina, Kidričevo naselje 6, Ra-
denci, potni list, št. BA 953548, izdala UE
Gornja Radgona. gnq-39480

Lajovic Marija, Čepelnikova 18, Ljublja-
na, potni list, št. AA 456783, izdala UE
Ljubljana. gnu-39826

Ledinek Valburga, Partizanska 18, Gro-
suplje, potni list, št. BA 80448, izdala UE
Velenje. gnr-39708

Legat Pavla, Hraše 31, Lesce, potni list,
št. BA 87844, izdala UE Radovljica.
gnm-39734

Levstek Anita, Gornje Ložine 4, Kočevje,
potni list, št. BA 835305, izdala UE Kočevje.
gne-39742

Ločniškar Ana, Rimska cesta 13, Ljublja-
na, potni list, št. AA 244774, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-39851

Logar Klemen, Pirčeva 7, Vodice, potni
list, št. BA 196631, izdala UE Ljubljana.
gnz-39546

Lukić Milina, Levstikova 22, Ljubljana,
potni list, št. AA 531826, izdala UE Ljublja-
na. gnt-39577

Lukša Uroš, Koroška Bela, Cesta talcev
8/a, Jesenice, potni list, št. BA 766868,
izdala UE Jesenice. gnu-39430

Maček Gregor, Pod Plevno 75, Škofja
Loka, potni list, št. BA 714573, izdala UE
Škofja Loka. gnk-39461

Mavrič Leon, Goljevica 4, Anhovo, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 127103, izdala
UE Nova Gorica. gnv-39525

Mazi Nataša, Partizanska 26/a, Rakek,
potni list, št. AA 998616, izdala UE Cerkni-
ca. gng-39640

Moscatelli Sascia Tamara, Cesta na Mar-
kovec 1, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 145103, izdala UE Ko-
per. gnq-39809

Murovec Jelka, Grajska 65, Kanal, potni
list, št. BA 857049, izdala UE Nova Gorica.
gno-39457

Orešnik Marta, Primož pri Ljubnem 24,
Ljubno ob Savinji, potni list, št. BA 51720,
izdala UE Mozirje. gno-39482

Orešnik Peter, Primož pri Ljubnem 24,
Ljubno ob Savinji, potni list, št. BA 51718,
izdala UE Mozirje. gnn-39483

Oven Boris, Grič 41, Ljubljana, potni list,
št. BA 813985, izdala UE Ljubljana.
gny-39822

Pahor Mojca, Cesta Prekomorskih bri-
gad 38, Šempeter pri Gorici, maloobmejno
prepustnico, št. AI 80972, izdala UE Nova
Gorica. gnl-39635

Peruzzi Uroš, Linhartova 72, Ljubljana,
potni list, št. BA 720955, izdala UE Ljublja-
na. gno-39832

Pipan Gregor, Šmartinska cesta 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 288947, izdala UE
Ljubljana. gns-39853

Prašnikar Mirko, Prikrnica 1, Domžale,
potni list, št. BA 399638, izdala UE Domža-
le. gnd-39368

Prelog Irena, Kardeljeva cesta 57, Mari-
bor, potni list, št. AA 993757, izdala UE
Maribor. gnp-39435

Putrič Magda, Gladež 9, Izlake, potni list,
št. BA 755851, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnj-39662

Roksandić Igor, Cvetlični hrib 1, Roga-
ška Slatina, potni list, št. BA 634322, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm-39434

Roškar Brigita, Kidričeva 7/c, Maribor,
potni list, št. AA 546694, izdala UE Maribor.
gne-39567

Roženbergar Drago, Huje 6, Kranj, potni
list, št. BA 26234, izdala UE Kranj.
gnn-39408

Ručna Janja, Staro selo 7, Kobarid, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 10396, izdala
UE Tolmin. gni-39513

Savković Rajko, Bobenčkova ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 936652, izdala
UE Ljubljana. gnv-39550

Sečko Tomaž, Slomškova ulica 4, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 817309, izdala
UE Murska Sobota. gnr-39629
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Skomina Matej, Oševljek 16, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 139871, izda-
la UE Nova Gorica. gnd-39818

Strahija Simona, Industrijska 20, Maribor,
potni list, št. BA 733138, izdala UE Maribor.
gno-39432

Šabić Jasminka, Ruska ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 860002, izdala UE Ljublja-
na. gnp-39781

Šenk Marjan, Moše 3/a, Smlednik, potni
list, št. BA 288106, izdala UE Ljubljana.
gnb-39820

Štavar Janez, Maistrova ulica 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 78162, izdala UE Nova
Gorica. gns-39632

Vergo Marko, Kompolje 110, Grosuplje,
potni list, št. BA 724456, izdala UE Grosu-
plje. gnl-39610

Viderman Miha, Trg 30, Prevalje, potni
list, št. BA 822567, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnn-39733

Vrhunc Metka Anka, Vrtača 9/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 797532, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-39839

Zdešar Črt Nedžad, Novo Polje, Cesta
X/10, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA
164660, izdala UE Ljubljana. gnf-39791

Zorič Andreja, Kebetova ulica 1, Medvo-
de, potni list, št. AA 307751, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-39833

Žibert Jožef, Šentgotard 6, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 363792, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnt-39527

Žitnik Andreja, Menardova 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 534426, izdala UE Ljublja-
na. gnm-39409

Žitnik Martin, Menardova 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 534424, izdala UE Ljublja-
na. gnl-39410

Žnidaršič Vesko, Martinuči 12, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 111403,
izdala UE Nova Gorica. gnn-39633

Osebne izkaznice

Anastasov Dalibor, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 152722.
gnx-39698

Antonič Miha, Dalmatinska 29, Maribor,
osebno izkaznico, št. 163649. gnk-39736

Ažnoh Sabina, Vrhe 59, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 371857. gnv-39725

Bergant Angelca, Jarška cesta 4/a, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 288917.
gnh-39539

Bevc Dušan, Ulica 25. maja 42, Prestra-
nek, osebno izkaznico, št. 450761.
gnl-39710

Bezjak Miro, Kolodvorska cesta 2, Ormož,
osebno izkaznico, št. 226288. gny-39726

Bizjak Andraž, Ljubljanska cesta 36, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 219223.
gnw-39699

Blažič Matjaž, Paški Kozjak 51/b, Velenje,
osebno izkaznico, št. 113283. gnx-39523

Bratož Vesić Marjetka, Cvetna pot 11, Por-
torož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 390036. gnu-39701

Caharija Humbert, Ledine 13, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 306997.
gnk-39636

Dobravec Bojan, Prevoje pri Šentvidu 36,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 187878.
gng-39565

Dobrišek Milan, Pod bregom 10, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 341790. gnz-39721

Eržen Ljubo, Cankarjeva 15, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 49061. gno-39732

Eržen Rafael, Rudno 42, Železniki, oseb-
no izkaznico, št. 5306. gnt-39752

Gomezel Terezija, Krekova 26, Maribor,
osebno izkaznico, št. 91819. gny-39722

Gorenšek Marija, Zatišje 2/a, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 39008.
gnl-39660

Govc Petra, Vošnjakova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 225140. gnp-39556

Grenko Janez, Matke 84, Prebold, oseb-
no izkaznico, št. 255444. gnt-39627

Jagodic Viktor, Tkalska ulica 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 90492. gnh-39814

Jermol Marko, Ozeljan 19/b, Šempas,
osebno izkaznico, št. 214323. gnz-39421

Jevševar Tomaž, Ulica Manice Komano-
ve 11, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 294804. gnl-39835

Jevšinek Štefanija, Grobelno 157, Gro-
belno, osebno izkaznico, št. 125379.
gnx-39648

Juvanc Marija, Dolenjska cesta 21, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 341288.
gnk-39661

Koršič Albert, Prvačina 117/a, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 286804. gni-39638

Kos Ivan, V Varde 21, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 276441. gnt-39827

Lajovic Marija, Čepelnikova 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 324895.
gnd-39743

Lampret Leopold, Levec 2/a, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 174006. gns-39628

Leban Lavra, Kidrčeva ulica 7, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 334981.
gnb-39524

Leban Silvija, Kosovelova 7/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 261702. gnh-39639

Levovnik Tomislav, Maroltova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 118545.
gnb-39695

Likar Igor, Podljubelj 170, Tržič, osebno
izkaznico, št. 49088. gnt-39727

Ljubič Aljoša, Martina Krpana 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159970. gnq-39855

Ložar Polona, Zg. Gameljne 67, Ljublja-
na Šmartno, preklic osebne izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št.94/2000. gno-39807

Majer Darja, Stoženska ulica 23, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 90895.
gnx-39623

Merhar Eva, Blate 6, Dolenja vas, oseb-
no izkaznico, št. 242119. gnd-39618

Milenković Jožefa, Ulica Staneta Bokala
18, Jesenice, osebno izkaznico, št. 81066.
gnd-39568

Mrak Jure, Hudajužna 43, Grahovo ob
Bači, osebno izkaznico, št. 382111.
gns-39728

Muminović Safet, Matjaževa ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 152939.
gnr-39554

Murovec Jelka, Grajska 65, Kanal, oseb-
no izkaznico, št. 421363. gnn-39458

Osojnik Črnivec Ilja Gasan, Glinškova plo-
ščad 12, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 103676. gnj-39837

Osterc Roman, Prvomajska 9/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 418302. gny-39647

Petrena Gregor, Kamnik pod Krimom 69,
Preserje, osebno izkaznico, št. 279138.
gnr-39654

Pintarič Andreja, Zamušani 76, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 272162. gnp-39731

Plajnšek Zoran, Ob železnici 20, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 294097. gng-39815

Prevec Nevina, Vrtača 9/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 380909. gnf-39841

Prezelj Ciril, Škfjeloška cesta 19, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 282978.
gng-39365

Primc Sašo, Novo Polje, Cesta III/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 128986.
gnt-39552

Pukšič Franc, Plečnikova 4, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 143310.
gnq-39730

Rašević Sreten, Pod Gabri 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 79524. gny-39772

Rebolj Olga, Šišenska 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 337175. gnj-39637

Rihtarec Ivan, Trubarjeva ulica 44, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 381212.
gnf-39716

Rupnik Marjeta, Brezje 3, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 338111. gnt-39502

Rus Karmen, Kuštrinova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 378672. gnv-39650

Sedmak Barbara, Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74683.
gnm-39784

Selan Marija Magdalena, Pod topoli 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 438851.
gnh-39589

Smrekar Suzana, Gorenja Pikošica 31,
Cerklje ob Krki, osebno izkaznico,
št. 13712. gns-39453

Stajnko Elizabeta, Maistrova 19, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 340251.
gnc-39819

Sušnik Marjana, Količevo 76, Domžale,
osebno izkaznico, št. 215625. gng-39790

Svetek Rok, V Murglah 67/e, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 162485. gnt-39852

Šerjak Jože, Trate pri Velesovem 14,
Cerklje na Gorenjskem, preklic osebne iz-
kaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.54/2000.
gno-39757

Šketelj Damjana, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 280636.
gng-39615

Škoporc Mateja, Pavla vas 6, Tržišče,
osebno izkaznico, št. 285387. gni-39738

Šmit Matejka, Zlato polje 4, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 399278. gnb-39795

Šujica Peter, Prijateljeva ulica 13/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 301361.
gng-39590

Vaupotič Ivanka, Brilejeva ulica 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 291868.
gne-39517

Venturini Vanja, Neubergerjeva 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 246168.
gno-39532

Vidović Radovan, Kamnogoriška 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 34681.
gns-39703

Vodopivec Jožko, Veliki Gaber 54, Veli-
ki Gaber, osebno izkaznico, št. 285659.
gnk-39686

Vrhunc Metka Anka, Vrtača 9/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 342866.
gng-39840

Weixler Ema, Laze pri Borovnici 32/a,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 123812.
gny-39526

Zapušek Matilda, Klemenova 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 76950.
gnx-39448

Zemljič Tadeja, Pernica 50/a, Pernica,
osebno izkaznico, št. 328914. gnl-39735

Zupančič Ana, Maistrova 5, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 212781. gno-39707

Žižek Bojan, Razlagova 8, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 36501. gnr-39729

Žuravlev Aleksander, Gregorčičeva ulica
4, Radenci, osebno izkaznico, št. 146819.
gnb-39420
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Adamič Cvetka, Stegenškova 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 44068.
gni-39713

Antonič Miran, Okoslavci 66, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10647, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-39777

Azarkevych Artur, Ul. Keleckaja 84, M.
Vinnica, Ukrajina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1287157, reg. št. 228214, izda-
la UE Ljubljana. gnu-39651

Bajt Klemen, Imenje 34/b, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje. gnh-39414

Baša Cecilija, Ajševica 54, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnl-39560

Baša Danilo, Gregorčičeva 45, Dornberk,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gno-39582

Beguš Ana, Podbrdo 33/a, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 1289748, izdala
UE Tolmin. gnr-39779

Bergant Angelca, Jarška cesta 4/a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1429166, reg. št. 35906, izdala UE Dom-
žale. gni-39538

Bertok Aljoša, Plavje 33/a, Škofije, voz-
niško dovoljenje, št. 28972. gnm-39384

Bevc Dušan, Ulica 25. maja 42, Prestra-
nek, vozniško dovoljenje, reg. št. 14348.
gno-39586

Bigec Darko, Zakl 22, Podlehnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. FGH, reg. št. 11696,
izdala UE Ptuj. gnl-39810

Boh Peter, Na Logu 12, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27594, iz-
dala UE Škofja Loka. gnm-39634

Borišek Bojan, Mamolj 7, Polšnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1171602,
izdala UE Litija. gnp-39456

Božič Julij, Bratovševa ploščad 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894323, reg. št. 180195, izdala UE Ljublja-
na. gnt-39652

Bratož Vesić Marjetka, Cvetna pot 11,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 4416, izdala UE Piran.
gnt-39702

Brešan Katarina, Miren 13/g, Miren, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnn-39412

Bricelj Uroš, Litijska cesta 243, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458938, reg. št. 159525, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-39704

Brkič Erika, Kraigherjeva 30, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22747.
gnn-39433

Bučar Olga, Opekarska cesta 20/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645884, reg. št. 49124, izdala UE Ljublja-
na. gnw-39649

Caharija Humbert, Ledine 13, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gny-39497

Caserman Rok, Bernikova ulica 2, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1215233, reg. št. 186339, izdala UE Ljub-
ljana. gns-39753

Cesar Tomislav, Razbor 8/c, Loka pri Zi-
danem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1293785, reg. št. 10009.
gnu-39626

Cetin Mojca, Mrše 11, Materija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4799, izdala
UE Sežana. gne-39692

Čeh Boštjan, Pri Vulbergu 72, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 37491,
izdala UE Ptuj. gnh-39489

Čufer Branka, Pod Rodico 3, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900363, reg. št. 18001. gni-39388

Debeljak Martina, Trubarjeva 55/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 47581.
gnh-39514

Detiček Miha, Ažmanova ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
121394, reg. št. 192022, izdala UE Ljublja-
na. gni-39842

Draksler Marjan, V Loki 24, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 80987, izdala UE Ljubljana. gnm-39609

Dudek Marija Ana, Glinška ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002814, reg. št. 103848, izdala UE Ljub-
ljana. gny-39622

Dular Aleš, Gubčeva 8, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18781. gnk-39436

Eržen Rafael, Rudno 42, Železniki, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 9806, iz-
dala UE Škofja Loka. gny-39751

Fajt Mav Danilo, Pot heroja Trtnika 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 845377, reg. št. 83733, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-39537

Frelih Roman, Na Kresu 24, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22858,
izdala UE Škofja Loka. gno-39782

Frešer Rudi, Ob potoku 19, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 9958. gns-39678

Fučko Valentina, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnq-39505

Furlan Vid, Prade, Cesta X/4d, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 14001, izdala UE Koper. gnh-39689

Gajić Milan, Nusdorferjeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263763, reg. št. 130113, izdala UE Ljublja-
na. gne-39467

Gasparič Igor, Rožna dolina, Cesta XIX/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1265634, reg. št. 105911, izdala UE
Ljubljana. gny-39797

Geč Zvržina Mojca, Novo Polje, Cesta
XI/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 144875, reg. št. 10273, izdala
UE Ljubljana. gnv-39829

Gibičar Ivan, Ilirska ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340890, reg. št. 230275, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-39460

Gogala Ciril, Nova vas 6/a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1162781,
reg. št. 25293. gns-39378

Gorenšek Marija, Zatišje 2/a, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8094, izdala UE Piran. gne-39792

Gornik Mirko, Kovača vas 117, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18947. gnu-39376

Gornjak Iztok, Kurirska pot 5, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1048418,
reg. št. 42363. gne-39667

Gracej Milena, Dravče 12, Vuzenica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6514, izdala
UE Radlje ob Dravi. gni-39463

Grajžl Matej, Cesta Kozjanskega odreda
4, Štore, vozniško dovoljenje, št. S 881594,
reg. št. 32877. gnz-39771

Grešak Marija, Vrbje 88, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 1330404, izdala UE
Žalec. gnz-39471

Grgič Renato, Zajčeva 5, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 21897,

izdala UE Kamnik. gnj-39687
Grilc Metka, Velika Pirešica 27/c, Žalec,

vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079093, izdala UE Žalec. gnd-39468

Guzej Branko, Marija Gradec 63, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 7846, izdala UE Laško. gny-39847

Hartman Jakob, Spodnja Kapla 90, Ka-
pla, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1648, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-39520

Horvat Anita, Stojnci 55, Markovci, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41796,
izdala UE Ptuj. gno-39507

Horvat Janez, Gornja Bistrica 27, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9877, izdala UE Lendava. gnf-39816

Hotko Vanja, Mali Okič 10, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39805,
izdala UE Ptuj. gnt-39677

Hren Tatjana, Malahorna 20, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21376. gns-39578

Hriberšek Gašper, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 203319, izdala UE Ljubljana. gne-39717

Hrovatin Viktor, Pod taborom 8, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 125,
izdala UE Sežana. gnx-39673

Isić Sabina, Cesta maršala Tita 1/a, Je-
senice, vozniško dovoljenje, št. S 1386515,
izdala UE Jesenice. gnp-39381

Ivančič Marija, Ob potoku 19, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH,
reg. št. 16708. gng-39490

Ivanuša Marija, Boreci 12, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7147, izdala UE Ljutomer.
gnu-39576

Jager Ana, Spodnja Rečica 191, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1888,
izdala UE Laško. gnq-39530

Jager Robert, Pletovarje 5/a, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12207, izdala UE Šentjur. gnt-39427

Jarc Hojka, Novinarska ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611542, reg. št. 140340, izdala UE Ljublja-
na. gnw-39624

Jenko Matej, Šaleška 20/a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 946293,
reg. št. 15714, izdala UE Velenje.
gns-39478

Jereb Janez, Rovte 33, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4210, izdala
UE Logatec. gnl-39760

Jermol Marko, Ozeljan 19/b, Šempas,
vozniško dovoljenje. gnj-39387

Jevševar Tomaž, Ulica Manice Komano-
ve 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 23032, reg. št. 99115, izdala
UE Ljubljana. gnm-39834

Justinek Vojko, Šentjanž 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
444038, reg. št. 759. gnv-39475

Kavčič Irena, Bašelj 26/b, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404790,
reg. št. 53100, izdala UE Kranj. gni-39688

Klenovšek Jože, Kladje nad Blanco 5,
Blanca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1337563, reg. št. 10406. gnc-39519

Kokolj Željko, Tomažičev trg 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1723, izdala UE Koper. gny-39447

Koren Branko, Visoko 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1266316, reg.
št. 131940, izdala UE Ljubljana. gnn-39508

Korošec Miha, Mariborska cesta 49, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 37634, izdala UE Ptuj. gnf-39495
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Korošec Oda, Gledališki trg 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, reg. št. 26785.
gni-39813

Kožar Nina, Podjelje 7/a, Srednja vas v
Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1355885, reg. št. 27212. gnv-39679

Krajcar Ivan, Arclin 81, Škofja vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 13153.
gnp-39431

Krajnc Franjo, Ožbalt 13, Radlje ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5954, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-39739

Kranjc Alenka, Tureli 35, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gng-39465

Kravcar Andreja, Pohlinova ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970382, reg. št. 154957, izdala UE Ljublja-
na. gnk-39611

Kušar Lidija, Srednje Gameljne 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843409, reg. št. 85506, izdala UE Ljublja-
na. gnf-39616

Leban Silvija, Kosovelova 7/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001380683, izda-
la UE Tolmin. gni-39588

Lenarčič Ivan, Narin 63, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 6468.
gne-39592

Lesjak Vesna, Glavni trg 2, Muta, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11065,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnr-39429

Leščanec Petra, Ulica miru 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191640, reg. št. 187468, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-39451

Lešnjak David, Trg svobode 4, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
199715, reg. št. 27714, izdala UE Domža-
le. gno-39557

Levovnik Tomislav, Maroltova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 612134, reg. št. 62247, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-39694

Lipovž Petra, Dalmatinova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049368, reg. št. 207773, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-39630

Logar Klemen, Pirčeva 7, Vodice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 88533, reg.
št. 175276, izdala UE Ljubljana. gny-39547

Lozinšek Simona, Čečovje 1, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16038, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnc-39594

Lukavica Zahid, CKO 16, Senovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 15608.
gnb-39720

Lužija Mladjen, Ulica Janka Puclja 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 522921, reg. št. 24513, izdala UE
Kranj. gnq-39755

Marič Jože, Rankovci 31, Tišina, vozni-
ško dovoljenje, št. 34945. gnv-39675

Markeš Klemen, Murova 13, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
385542, izdala UE Jesenice. gnd-39518

Marsetič Vesna, Rakitovec 70, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 42624, izda-
la UE Koper. gnf-39666

Mehle Blaž, Malova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
412490, reg. št. 175444, izdala UE Ljublja-
na. gnc-39619

Meke Jožko, Pod obzidjem 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12762, izdala UE Brežice. gne-39642

Merhar Eva, Blate 6, Dolenja vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 8793, izdala
UE Ribnica. gne-39617

Mesiček Vlasta, Polje, Cesta VI/16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366533, reg. št. 193428, izdala UE Ljub-
ljana. gng-39569

Miklavc Alma, Goličnikova 4, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8519, izdala
UE Mozirje. gnc-39469

Mohorko Darko, Stari grad 40, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15846.
gnt-39377

Moličnik Janez, Center 42, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13635, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-39493

Može Polona, Plemberk 12, Stopiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23704, izda-
la UE Novo mesto. gnv-39375

Možina Uroš, Ločica ob Savinji 56, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
579953, izdala UE Žalec. gnx-39473

Mrak Jure, Hudojužna 43, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S 001289704,
izdala UE Tolmin. gnp-39681

Muminović Safet, Matjaževa ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 140057, reg. št. 169000, izdala UE Ljub-
ljana. gns-39553

Nedeljko Branko, Ižakovci 174, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 26229.
gnm-39684

Novak Kristina, Zabrdje 3, Mirna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 564401,
reg. št. 9341, izdala UE Trebnje. gnp-39581

Oblak Ljubica, Tržaška cesta 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4397, izdala UE Logatec. gng-39540

Oletić Bronislava, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927907, reg. št. 161869, izdala UE Ljublja-
na. gnc-39719

Pajk Mladen, Drabosnjakova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928314, reg. št. 115088, izdala UE Ljublja-
na. gnd-39768

Papež Cvetko, Jablan 17, Mirna Peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 21339, iz-
dala UE Novo mesto. gnw-39374

Pavlin Dušan, Lastovče 26, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19866, izdala UE Novo mesto. gnr-39579

Pečovnik Silvo, Rudarjevo 4, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12075, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnq-39805

Pikl Iztok, Ljubljanska 27, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18278, izdala
UE Celje. gnf-39641

Pivec Zvonka, Maistrova 1, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 203905,
izdala UE Litija. gnf-39691

Plahuta Tanja, Varda 40, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnx-39573

Poklšek Maja, Dolharjeva 4, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 43408.
gnj-39437

Polanc Tina, Na brajdi 16, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1118743, izdala UE Ajdovščina. gnl-39785

Potočnik Albina, Ložnica pri Žalcu 26/e,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13212, izdala UE Žalec. gnb-39470

Povše Toni, Klenovik 4, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32975,
izdala UE Novo mesto. gnn-39683

Premrl Katja, Vrhpolje 98, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1154201, reg.
št. 15201, izdala UE Ajdovščina. gno-39382

Preradović Željko, Kleče 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 92220,

reg. št. 182465, izdala UE Ljubljana.
gni-39563

Primc Sašo, Novo Polje, Cesta III/17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1370071, reg. št. 12167, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-39533

Puc Bogomir, Bela 4, Col, vozniško do-
voljenje, št. S 233098, reg. št. 4134.
gnn-39383

Pušnik Romana, Stantetova 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19265, izdala UE Velenje. gnj-39812

Rajk Andrej, Stopiče 51, Stopiče, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 77/2000. gnm-39659

Ramšak Ivan, Na Vrtači 1, Lesce, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 97/2000. gnx-39373

Raščan Magdalena, Cesta Staneta Ža-
garja 44, Kranj, duplikat vozniškega dovolje-
nja, kat. BFGH, št. S 1115666, reg.
št. 24902, izdala UE Kranj. gnf-39491

Renčof Barbara, Potoška cesta 16, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11252,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnu-39426

Repac Matic, Žeje 60, Dob, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. S 1263922, reg.
št. 33518, izdala UE Domžale. gnl-39764

Repas Bernarda, Partizanska 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 30508, izdala UE Celje. gnr-39529

Ribič Pucelj Martina, Kolodvorska 19,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
8429, reg. št. 20264, izdala UE Radovljica.
gnx-39548

Ror Dijana, Cesta Jožeta Krajca 14, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
384321, reg. št. 8514, izdala UE Cerknica.
gnr-39754

Rovan Vida, Loško 6, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8207, izdala UE
Cerknica. gnt-39802

Rožman Jože, Orehovski vrh 42, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 197, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-39575

Rusič Dragana, Gubčeva 9, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 17347, izdala
UE Krško. gnw-39474

Sacewicz Piotr, Dvoržakova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1369857, reg. št. 232917, izdala UE
Ljubljana. gnp-39756

Savković Rajko, Bobenčkova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 265929, reg. št. 146720, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-39549

Shendžić Vida, Kosovelova 38, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5905, izdala UE Piran. gnp-39506

Simonišek Janez, Kersnikova 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8068, iz-
dala UE Velenje. gnb-39770

Slakan Gregor, Bevško 16, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11318, izda-
la UE Trbovlje. gnc-39369

Stoilov Ivan, Ilirska ulica 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1234111,
reg. št. 223391, izdala UE Ljubljana.
gnj-39562

Strmole Savo, Spodnje Jarše, Čevljarska
1, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 122027, reg. št. 18548, izdala UE
Domžale. gni-39367

Suhar Alojzij, Jamova cesta 42, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219366, reg. št. 16378, izdala UE Ljublja-
na. gnv-39425

Svete Boštjan, Podpeč 85, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 102004,
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reg. št. 182537, izdala UE Ljubljana.
gnz-39621

Svetek Peter, Litijska cesta 307/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000233, reg. št. 184357, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-39443

Svetina Marko, Šmarje pri Sežani 81/a,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10500, izdala UE Sežana. gnb-39570

Šinigoj Gregor, Ledine 59, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnh-39364

Šketelj Damjana, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1216313, reg. št. 222660, izdala UE
Ljubljana. gnh-39614

Škrbec Kristina, Vrhovčeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265446, reg. št. 142041, izdala UE Ljublja-
na. gnl-39789

Šmit Matejka, Zlato polje 4, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1199672,
reg. št. 25973, izdala UE Domžale.
gnz-39796

Štefanec Janja, Skojevska ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096675, reg. št. 213587, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-39561

Štendler Mitja, Krožna cesta 12, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 26063, izdala UE Koper. gns-39503

Štritof Branko, Ponikve 1, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1048741,
reg. št. 9627, izdala UE Cerknica.
gnw-39399

Štrucl Janko, Kvedrova ulica 2, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17640,
izdala UE Ptuj. gnl-39385

Tiganj Rašo, Trg Mlad. delovnih brigad
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136733, reg. št. 216179, izdala UE
Ljubljana. gnk-39836

Tomc Sašo, Gabrovka 18, Gabrovka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1035541,
izdala UE Litija. gno-39657

Toporiš Irena, Srednja vas - Goriče 2,
Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
420703, reg. št. 37087, izdala UE Kranj.
gnu-39776

Trefalt Uroš, Bertoncljeva 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288734,
reg. št. 41111, izdala UE Kranj. gns-39653

Trnovšek Ana, Podboršt 9/a, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10462, izdala UE Grosuplje. gnz-39821

Urankar Vidas Alenka, Pot na grad 6, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
38336, izdala UE Laško. gnd-39668

Urbančič Vojko, Gabrije 10/a, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
416071, izdala UE Ilirska Bistrica. gnj-39587

Urek Zdravko, Polje, Cesta XXII/2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168849, reg. št. 158583, izdala UE Ljublja-
na. gng-39740

Vaupotič Ivanka, Brilejeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
685639, reg. št. 31738, izdala UE Ljublja-
na. gnf-39516

Verdev Bogdan, Studence 19/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24819,
izdala UE Žalec. gny-39472

Veršec Marko, Vrtna vas 13, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15792, iz-
dala UE Brežice. gnq-39380

Veršnik Nika, Lenartova ulica 4, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17591,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnw-39674

Veselič Uroš, Čurile 4/a, Metlika, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1431333,
reg. št. 5192, izdala UE Metlika. gnq-39780

Višnar Petrina, Gaji 40, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47881, izdala
UE Celje. gns-39428

Volf Tadej, Murnova 18, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, št. S 882513, reg.
št. 34032. gnx-39773

Vrabelj Uroš, Žepovci 24, Apače, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, reg. št. 13097, izdala
UE Gornja Radgona. gnz-39496

Zabukovec Logar Nataša, Dunajska ce-
sta 101, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 886765, reg. št. 198961, izdala
UE Ljubljana. gnm-39759

Zagoršek Ivo, Ločen dol 30, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8338, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-39700

Zalović Maja, Livade 11/a, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10256, izdala UE Izola. gng-39690

Zevnik Vesna, Golniška cesta 97, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1179915, reg. št. 48405, izdala UE Kranj.
gnw-39749

Zlobec Dušan, Skopo 2/a, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2221,
izdala UE Sežana. gnw-39574

Zupanc Gordana, Jelovška 21, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 274369,
reg. št. 14899. gnr-39379

Žaler Tomaž, Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18180,
reg. št. 5040, izdala UE Kranj. gnp-39806

Železnik Damjan, Log 3, Hrastnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 6429, izda-
la UE Hrastnik. gnu-39676

Žnidaršič Vesko, Martinuči 12, Renče,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gny-39572

Žuravlev Aleksander, Gregorčičeva ulica
4, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13930, izdala UE Gornja Radgona.
gnk-39386

Zavarovalne police

Dervarič Mihael, Skakovci 70, Cankova,
zavarovalno polico, št. 754143, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gnd-39593

Franjčić Saška, Selska ulica 2, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 283050, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnz-39646

Frantar Primož, Sajevčevo naselje 28,
Šenčur, zavarovalno polico, št. 651154, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnt-39402

Jarc Sabina, Clevelandska ulica 23, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 754276, izdala
zavarovalnica Tilia. gnh-39564

Jelen Jožefa, Remšnik 27, Podvelka, za-
varovalno polico, št. 101271242, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnw-39724

Kos Roman, Ulica Iga Grudna 11, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 1728666, izdala
zavarovalnica Maribor. gnc-39769

Kovač Marko, Bistriška cesta 6, Poljča-
ne, zavarovalno polico, izdala zavarovalnica
709973. gnx-39598

Krivec Boris, Dvorski trg 3, Preddvor, za-
varovalno polico, št. 286009, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. gnb-39395

Kukovič Jožef, Jakob 24, Šentjur, zava-
rovalno polico, št. 709913, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnh-39464

Lukan Urška, Kranjska cesta 18, Radov-
ljica, zavarovalno polico, št. 617453, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny-39397

Peklaj Alojzij, Gabrje 81, Dobrova, zava-
rovalno polico, št. 592463, izdala zavaroval-
nica Tilia. gnd-39543

Polanec Darja, Bistriška cesta 6, Poljča-
ne, zavarovalno polico, št. 709929.
gnz-39596

Radinović Snežana, Prisoje 4, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. 808349.
gnt-39602

Ravnikar Roman, Knezova ulica 26, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101158579, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-39846

Tič Maja, Dolinska 22/b, Koper - Capo-
distria, zavarovalno polico, št. 0786386.
gnl-39585

UNITAL D.O.O., Pod hribom 11, Radom-
lje, zavarovalno polico, št. AO 283341, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-39555

Žmavc Gorazd, Ulica Stanka B. 5, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 241926, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gno-39407

Spričevala

Baranja Cecilija, Poljska pot 9/g, Beltin-
ci, spričevalo o končani OŠ Beltinci,
št. 118/84. gnr-39404

Blažič Jože, Planina pod Golico 2/a, Je-
senice, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
živilske šole V Novi Gorici - smer mesar.
gnh-39439

Bokal Nataša, Podljubnik 79, Škofja Lo-
ka, spričevalo 4. letnika Družboslovne šole v
Škofji Loki, izdano leta 1986. gnr-39854

Bovhan Tanja, Jelendol 10, Škocjan, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto.
gny-39697

Brumen Nika, Kariževa 1, Ptuj, letno spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta
2000. gnp-39406

Černe Bogomir, Rožna ulica 1, Trebnje,
spričevalo od 1 do 4 letnika Zobotehnične
srednje šole v Ljubljani, izdano leta 1958 do
1961. gnq-39705

Černivec Štefan, Gostičeva cesta 20, Ra-
domlje, spričevalo Šole za poklicne voznike
Ježica, izdano leta 1979. gne-39392

Delalut Bojan, Naselje Aleša Kaple 6/a,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu ZPS
Strojna tovarna Trbovlje, poklic strugar, izda-
no leta 1979. gnm-39534

Delalut Bojan, Naselje Aleša Kaple 6/a,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu Stro-
kovno izobraževalnega centra za voznike mo-
tornih vozil, Šola za voznike, izdano leta
1983. gnl-39535

Doles Franc, 25. maja 20, Prestranek,
diplomo EGŠC Branko Brelih Nova Gorica,
št. 1807/71, šola za avtomehanika.
gng-39440

Dolinšek Marija, Ločica 52, Vransko, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, poklic kuhar, iz-
dano leta 1996. gnu-39476

Draksler Miha, Sv Duh 20, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovi-
narske in cestnoprometne šole v Škofji Loki,
izdano leta 1991. gnp-39831

Drofenik Majda, Puhova ulica 7, Ljublja-
na, diplomo Pedagoške fakultete v Ljubljani,
izdana leta 2000. gne-39767

Ferčec Marijan, Ul. 5. prekomorske bri-
gade 13, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpi-
tu, št. 30/75, izdano leta 1975. gni-39488

Ferk Grampovčan Vanja, Čečovje 53,
Ravne na Koroškem, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
izdala GZS, Združenje trgovine dne 2. 10.
1995, izdano na ime Vanja (Konrad) Ferk.
gnj-39787
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Gjerkeš Aleš, Zabreznica 44, Žirovnica,
obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje elektro
in strojne šole Kranj, izdano v šolskem letu
1996/97. gnu-39401

Glač Jože, Cesta 40/a, Videm-Dobrepo-
lje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v
Ljubljani, smer avtomehanik, izdano leta
1974, 1975 in 1976. gny-39372

Grilc Marjana, Mestni trg 12, Trbovlje,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Gimnazije Milo-
ša Zidanška Maribor, izdano leta 1973/74,
1974/75 in 1976/77, izdano na ime Med-
ved Marjana. gno-39682

Hohnjec Anica, Imeno 82, Podčetrtek,
diplomo št. III-A-1097, izdala Srednja šole
BK, smer tekstilno konfekcijski tehnik.
gnd-39718

Horjak Alenka, Prvomajska 32, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizer-
ske šole, izdano leta 1996. gnb-39845

Hribar Kristina, Vrhpolje 52, Kamnik, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole.
gnq-39680

Jazbinšek Urša, Kumrovška ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1989 do 1992.
gnq-39830

Jović Miloje, Zdolska 18/a, Krško, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja
v Ljubljani, izdano leta 1980/81.
gnw-39774

Kmet Nerino, Zrinj 45, Hrvaška, diplomo
Srednje kovinarske šole Koper, izdana leta
1976. gnc-39444

Knežić Hrvoje, Čopova 6, Žalec, spriče-
valo 3. letnika Srednje mlekarske in kmetij-
ske šole v Kranju, izdano leta 1993.
gnz-39446

Košir Uroš, Titova 53/b, Jesenice, spri-
čevalo 3. letnika SESŠ Kranj. gnv-39600

Košir Uroš, Titova 53/b, Jesenice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SESŠ Kranj.
gnw-39599

Kralj Tadej, Studenec 69, Studenec, spri-
čevalo o končani OŠ Sevnica, izdano leta
1991. gni-39438

Kravcar Dejana, Jakčeva ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole - babična smer, izdano na ime Židan
Dejana. gnj-39512

Kučer Alenka, Heroja Staneta 1/B, Ža-
lec, diplomo Ekonomske poslovne fakultete
v Mariboru, izdana leta 1993. gns-39778

Leban Anita, Od Brdo 33/a, Podbrdo,
indeks, Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.
gnx-39498

Lisac Jaka, Lipa 44, Velenje, indeks,
št. 81524482, izdala EPF v Mariboru.
gnb-39545

Marolt Janez, Rovte 21/a, Rovte, spriče-
valo o opravljenem strokovnem izpitu za kva-
lificiranega delavca ( obrtnega pomočnika),
izdano leta 1963. gnu-39459

Mlakar Petra, Pivška 2, Postojna, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske
šole Sežana, izdano leta 1996. gnv-39500

Modrijan Katarina, Šaleška 16, Velenje,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Slovenj Gradcu, izdano na ime Piskar
Katarina. gny-39522

Molan Janko, Iršenbreg 25, Globoko,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 1981. gnk-39411

Mramor Metod, Petelinjek 7, Loče pri Po-
ljčanah, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Celju. gnx-39423

Mujić Nerdin, Golišče 3/c, Kresnice, spri-
čevalo 3. letnika SŠTS Litostroj, izdano leta
1993. gnv-39400

Novak Stanislav, Mizarska cesta 1, Slo-
venske Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika
Centra strokovnih šol v Ljubljani, smer avto-
mehanik, izdano leta 1975 in 1976.
gnz-39371

Ovsenik Uroš, Kutinova ulica 9, Kranj,
indeks, št. 20990539, izdala Pravna fakulte-
ta v Ljubljani. gny-39747

Pavšar Helena, Celestinova 28, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
nične šole v Celju, izdano leta 1993.
gnj-39737

Petrevčič Andreja, Ulica Janeza Puharja
1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu ,
št. 28 z dne 27. 8. 1984. gng-39494

Pintar Veronika, Lenart nad Lušo 9, Sel-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovsko dejavnost, smer prodajalec,
št. 11-3d/III.950, izdano leta 1990, izdano
na ime Jelovčan Veronika. gnz-39671

Podbregar Gašper, Podvrh 24, Braslov-
če, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole, izdano leta 1999. gnf-39416

Poderschnif Greta, Bahnstrraze 2/7,
9141 Eberndorf, maturitetno spričevalo
Srednje čevljarske šole v Kranju, izdano na
ime Trilar Greta. gnf-39441

Pungartnik Janina, Zabukovje 10, Fran-
kolovo, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vele-
nje. gnp-39481

Reberšek Suzana, Gotovlje 32/a, Žalec,
spričevalo 1. in 2. letnika Vrtnarske šole Ce-
lje. gnc-39644

Repas Miha, Ob suhodolnici 4, Slovenj
Gradec, spričevalo 3., 4. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Medicinske šole Slo-
venj Gradec. gne-39492

Retar Aleš, Šentvid pri Stični 50/a, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Ivančna
Gorica, št. 365, izdano leta 1998.
gnk-39711

Selič Mitja, Večje brdo 10, Dobje pri Pla-
nini, potrdilo za varno delo s traktorji in trak-
torskimi priključki, št. 4628/99, izdala KGŠ
Šentjur leta 1999. gnj-39462

Snoj Valerija, Cesta Ceneta Štuparja 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1977, izdano na ime Živec Valerija.
gns-39803

Srdoč Gabrijela, Zadobrovška cesta 40,
Ljubljana, diplomo izdal Šolski center za bla-
govni promet - smer poslovodja, izdana leta
1983. gnf-39466

Stanič Željko, Izola, Izola - Isola, diplomo
Srednje gostinske in turistične šole v Izoli,
izdana leta 1974 - smer natakar. gne-39442

Svete Hladnik Helena, Kamnik pod Kri-
mom 39, Preserje, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za učitelja angleščine, iz-
dalo Ministrstvo za šolstvo RS, dne 16. 10.
1996. gnn-39808

Štepec Marija, Stična 104/b, Ivančna Go-
rica, spričevalo 3. letnika Šole za medicin-
ske sestre, izdano leta 1979, izdano na ime
Kavšek Marija. gno-39607

Štrukelj Andrej, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič v Ljub-
ljani, izdano leta 1983. gnu-39605

Trlep Magda, Reber 10, Žužemberk, spri-
čevalo o končani OŠ , št. 71/85, izdano leta
1985. gny-39597

Verič Nada, Cesta revolucije 1/b, Jeseni-
ce, spričevalo o končani OŠ Tone Čufar.
gnz-39396

Vinko Jelka, Sela 1, Lovrenc na Drav-
skem polju, spričevalo OŠ Olga Meglič Ptuj,
izdano v šolskem letu 1980/81. gnb-39595

Vukojevič Darko, Ivana Milutinoviča 53,
Beograd, spričevalo od 1 do 4 letnika Sred-
nje elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1976
do 1979. gni-39838

Zorko Tina, Vodriž 6/a, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, spričevalo 2. letnika Kmetijske
šole v Šentjurju, izdano leta 1997. gne-39571

Zorman Matjaž, Vino 14, Škofljica, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu PTT srednješolskega centra, izdano le-
ta 1992 in 1993. gnb-39620

Živković Suzana, Na otoku 8, Celje, di-
plomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izda-
no leta 1997. gnv-39775

Ostali preklici

Aba Jaka, Mengeška 32, Trzin, dijaško
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola
in gimnazija Ljubljana. gnx-39748

Acman Tomaž, Šmihel 29, Mozirje, de-
lovno knjižico, ser. št. 13888, reg.
št. 0334771. gng-39415

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ,
Ljubljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1018784. gnk-39511

AVTO SELECT d.o.o., Prvomajska 52,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 55667. gnf-39566

AVTOTRADE d.o.o., Sinja Gorica 11, Vr-
hnika, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1047456, izdana na
ime SAN MIX d.o.o., Brestova 6, Cerknica.
gny-39672

Bajec Tomaž, H. Freyerja 5, Idrija, de-
lovno knjižico. gns-39603

Beguš Maja, Vodnikova 4, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 21014348, izdala
FDV v Ljubljani. gnu-39801

Čelofiga Ljubomira, Starošinci 47, Cir-
kovce, delovno knjižico. gnd-39393

Detiček Miha, Ažmanova ulica 28, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19332428,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljublajni.
gnd-39843

Habe Jaka, Lužiško-srbska ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-39788

Hendija Miran, Loke 23, Trbovlje, delov-
no knjižico št. 9271. gnr-39504

Jambor Uroš, Šercerjevo naselje 17/a,
Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 11960101, izdala Visoka šola za zdrav-
stvo. gnx-39398

Kavaš Matej, Novakova ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-39612

Kokelj Mateja, Novovaška cesta 48, Žiri,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonom-
ska šola Kranj. gns-39403

Kozina David, Cankarjeva 8, Logatec,
delovno knjižico izdano na ime Kozina Boš-
tjan. gnx-39798

Krese Sandi, Rimska cesta 43/a, Bre-
zovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnc-39669

Križman Anže, Pšata 73, Domžale, de-
lovno knjižico, reg. št. 25710, izdana leta
1997. gnj-39487

Kržan Eva, Maistrova 8, Brežice, štu-
dentsko izkaznico, št. 23980124, izdala fa-
kulteta za strojništvo v Ljubljani. gnx-39723

Laznik Žiga, Laze 58, Logatec, vozno
karto, št. 10021, relacija Laze-Ljubljana-La-
ze. gnh-39389
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M.P.P. RAZVOJ d.o.o., Ptujska cesta
184, Maribor, izjavo o ustreznosti posamič-
no pregledanega vozila, št. B 1013107 in B
1008637. gno-39486

Magdič Danijel, Soboška 20, Ljutomer,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29500, iz-
dal LPP. gnc-39744

Majer Darja, Stoženska ulica 23, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19346399, iz-
dala Ekonomska fakulteta. gne-39542

Maležič Anja, Novo Polje, Cesta XII/7c,
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala Ško-
fijska klasična gimnazija. gnf-39766

Mavrič Violeta, Partizanska cesta 46,
Škofja Loka, delovno knjižico. gng-39765

Miklavc Uršula, Gortinska 84, Muta, de-
lovno knjižico, reg. št. 14246, izdana 25. 9.
1996 pri UE Radlje. gnv-39625

Mohar Ivan, Podjavorškova ulica 3, Ce-
lje, delovno knjižico. gni-39763

Nikolić Ivana, Glinškova ploščad 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-39658

Nikoloska Jožefa, Hladilniška pot 1/a,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Hedžet Jožefa. gnp-39606
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Orovič Marija, Trnovec 19, Lovrenc na
Dravskem polju, delovno knjižico.
gnc-39394

Pregelj Tina, Podmilščakova 33, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 30011051, iz-
dala FKKT v Ljubljani. gnt-39631

Rebolj Andrej, Valburga 67, Ljubljana, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1039492. gnw-39499

Repovž Zdenka, Črna vas 80, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-39613

Rozman Roki, Ul. Dušana Kraigherja 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-39799

Samadraža Edmond, Stara Loka 69,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnh-39664

Skubic Špela, Ob potoku 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26244, iz-
dal LPP. gnn-39583

Slakan Gregor, Bevško 16, Trbovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 23970096, izdala Fa-
kulteta za strojništvo. gnb-39370

SPC TERZIN, Obrtniška ulica 20, Treb-
nje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1231938, izdano 11. 9.
2000. gnv-39450

Stojanović Boban, Dunajska nova 344,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 002075, izdal LPP. gnf-39741

Šetar Samo, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnt-39656

Šink Jože, Smledniška cesta 29/a, Kranj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1123239. gnu-39655

Šoštarič Marko, Regentova 20, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 13554, izdala FDV.
gnd-39418

Šraj Pavel Anton, Gorenjska cesta 1, Ra-
dovljica, delovno knjižico. gnf-39541

Tavčar Iztok, Staretova 22, Domžale, pre-
klic spričevala, objavljen v Ur. l. RS,
št. 64/2000. gnr-39604

Veršnik Nika, Lenartova ulica 4, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 18990825, izdala
Filozofska fakulteta. gnq-39405

Vukojević Željko, Pot v Zeleni gaj 25/a,
Ljubljana, licenco, št.
004918/5493-LM36/1997 za vozilo Kas-
sbohrer sestra S 215 HD, reg. št. LJ
N9-20L. gnc-39794

Zevnik Vesna, Golniška cesta 97, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 22039980, izdala
Fakulteta za šport. gnv-39750
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