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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 352-05-08/2002
Ob-75880
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71,
faks 02/564-38-14.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: oddaja koncesije
za izgradnjo čistilne naprave velikosti
8.500 PE (prva faza) s poznejšo dogradnjo do predvidenih 15.200 PE, in opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda.
4. Kraj dobave: Gornja Radgona.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: javni razpis se bo
predvidoma izvedel v letu 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: dodatne informacije se lahko zahtevajo pri Draganu Kujundžiču na tel. 02/561-16-71.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 8. 2002.
Občina Gornja Radgona
Št. 5/02
Ob-75929
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: zdravstveni potrošni material: 1. reagenti in kemikalije,
ocenjena letna vrednost je 400,000.000
SIT. Ocenjena vrednost vsebuje DDV.
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4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust/september.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Nabavna služba, Monika Lepoša, univ. dipl. ek.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: za javni razpis reagenti in
kemikalije bo naročnik priznal usposobljenim prijaviteljem status kandidata za obdobje treh let.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 403-54/2002-21303
Ob-75945
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-15,
faks 04/586-92-73.
3. Vrsta, količina blaga, gradnje ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: sanacija stare deponije Mala Mežakla in ureditev dela stare deponije za potrebe kompostiranja
odpadkov.
4. Kraj dobave: Komunalna deponija
Mala Mežakla.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: september 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Občina Jesenice, Komunalna direkcija,Tomaž
Vidmar, univ. dipl. org., tel. 04/586-92-15.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Občina Jesenice
Št. 265/02
Ob-76104
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola, tajništvo, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: storitev priprave
prehrane za bolnišnico.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: tajništvo, direktor zavoda Tomaž Gantar, dr.
med., tel. 05/66-06-306, po predhodnem
dogovoru.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: ocenjena letna vrednost
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tega posla: 200,000.000 SIT/leto; predvidena objava javnega razpisa: v Uradnem
listu: oktobra 2002; pogodba o opravljanju
storitve se bo sklepala za daljše obdobje,
predvidoma za 10 let; predvidena možnost
variantnih ponudb, z možnostjo opravljanja
storitev tudi za druge naročnike; izbran najugodnejši ponudnik bo v delovno razmerje
prevzel določeno število oseb, sedaj zaposlenih v bolnišnici.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Izola

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 404-120/2002
Ob-75873
Na podlagi prvega odstavka 77. člena
ZJN-1 je naročnik, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, zavrnil vse ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno prispele na javni razpis po odprtem postopku
za oddajo javnega naročila za opravljanje
finančnih storitev, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 54 z dne 21. 7. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo
Popravek
Št. 24245
Ob-75990
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 04/02 “dobava tehnološke
opreme DCV (distribucijski center vodenja)
Elektro Ljubljana, d.d.”, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 55-56 z dne 28. 6. 2002,
Ob-72977, se spremene naštete točke, ki
se pravilno glase:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 16. 9.
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
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biti oddane najkasneje do 16. 9. 2002 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 9.
2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dokumenti, navedeni
v zgoraj citirani objavi in vse zahteve v zvezi
z njimi ostanejo nespremenjeni, pri čemer
se starost dokumentov določi glede na novi
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: upoštevati je potrebno novi datum odpiranja ponudb, ostalo ostane nespremenjeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 11. 9. 2002.
Vsa ostala določila v razpisni dokumentaciji
ostanejo nespremenjena in še naprej v veljavi. Do naštetih sprememb je prišlo zaradi
naročnikove odločitve, da na željo večih prevzemnikov razpisne dokumentacije podlajša rok za oddajo ponudb.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 14. 8. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-75845
1. Naročnik: Statistični urad Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, telefaks 01/24-15-344,
elektronski
naslov:
glavna.pisarna-SURS@gov.si, tel. 01/24-15-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: diskovno polje, štiri serverje in dva kompleta
back-up opreme (hardware in software).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so: diskovno polje, serverji in komplet back-up opreme.
Ponudbe so sprejemljive za vsak sklop
posebej.
4. Kraj dobave: Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 10.
2002 do 10. 11. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Glavna pisarna soba št. 24, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 16. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačila ni.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2002 ob 13. uri v sejni sobi prvo nadstropje, Vožarski pot 12, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, bančno
garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti in bančno garancijo oziroma druge
oblike zavarovanj (jamstvene garancije zavarovalnic) za odpravo napak v garancijski
dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje je ponderirana cena po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: poslano za objavo 31. 7.
2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Statistični urad Republike Slovenije

od 7. do 15. ure do izteka roka za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2002 ob 12. uri v glavni sejni
sobi NEK.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni; predvideni datum odločitve je
30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zahteve - 60%,
– komercialne zahteve - 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 24/2002
Ob-75870
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. +386/7/48-02-00, faks
+386/7/49-21-528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 komad
ROTOR, P/N: 08-114-872-574 za črpalko model #96X66 YDDVRM.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do ca. 1. 4.
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija - Uvozna nabava: Katarina
Žinko, tel. +386/7/48-02-39, e-mail: katarina.zinko@nek.si; tehnične informacije: Tomislav Virag, tel. +386/7/48-02-416,
e-mail: tomislav.virag@nek.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

Št. 5913/02
Ob-75895
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vertikalne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – vertikalna signalizacija,
2. sklop – prometna oprema.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – poslovne enote – AC baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
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od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun pri NLB
št. 02923-0012771839 sklic na številko
99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2002 ob 10. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 11. 2002; datum odločitve do 8. 10.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 5911/02
Ob-75896
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
svetlobne signalizacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – žarnice,
2. sklop – elektronski prometni znak,
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3. sklop – kaskadne luči v LED tehniki,
4. sklop – kaskadne luči – stroboskopske,
5. sklop – dodatna oprema za luči.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – poslovne enote – AC baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun
pri NLB št. 02923-0012771839 sklic na
številko 99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2002 ob 9. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrezna finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 11. 2002; datum odločitve do 8. 10.
2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, kompletnost
ponudbe.Teža in način uporabe meril je podan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 11938/01
Ob-75960
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/208-30-00,
faks
04/208-36-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za poslovne prostore v ocenjeni
vrednosti 18,000.000 SIT (brez DDV).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati samo za celoto.
4. Kraj dobave: Mirka Vadnova 3, 4000
Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso mogoče.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 90 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/208-36-27 ali
faksu 04/208-36-00, z virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 20.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na transakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št. 212.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 9. 2002 ob 10.
uri, v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.,
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi, II.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 dni od izstavitve fakture.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 60 dni od roka določenega za odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, rok dobave in montaže 20%, rok plačila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj
Št. 64/02
Ob-75962
1. Naročnik: Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mrežna
računalniška oprema po spodaj navedenih sklopih in specifikacijah:
Specifikacija 1 (Strežniki)
1.1 Strežniki – rack izvedba višine 1 U –
20
Specifikacija 2 (Omare)
2.1 19 inčne rack omare za strežnike in
komunikacijsko opremo – 3
Specifikacija 3 (Mrežna oprema za WAN
in LAN povezljivost)
3.1 Ethernet usmerjevalnik za SST – 3
3.2 Fast ethernet usmerjevalnik – 1
3.3 Koncentrator navideznih zasebnih
omrežij (VPDN) – 1
3.4 Fast ethernet usmerjevalnik za klicni
dostop – 1
3.5 STM1 vmesnik za usmerjevalnik CISCO 7513 – 1
Specifikacija 4 (Oprema za migracijo izpostav na ethernet)
4.1 Fast ethernet delovno stikalo – 43
4.2 Ethernet usmerjevalnik – 40
4.3 Ethernet mrežne kartice – 250
4.4 Ethernet mrežni vmesniki za tiskalnike Lexmark Optra T520D, T610, T614, S
1250 in 1255 – Marknet N2001e – 30
4.5 Zunanji Ethernet mrežni vmesniki za
tiskalnike Lexmark Optra 310
– Marknet X2011E – 5
4.6 Ethernet PCMCIA mrežne kartice –
10
Specifikacija 5 (Oprema za nadzor omrežja in povečanje varnosti)
5.1 Požarna pregrada za vgradnjo v SST
z ADSL povezavo – 2
5.2 ATM OC3 sonda za analizo ATM
prometa – 1
5.3 Kartice za generiranje enkratnih gesel – 100
5.4 Programska oprema za nadzor elementov lokalnega omrežja – 1
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5.5 Osebni požarni zid – 100
Specifikacija 6 (Ostala oprema)
6.1 ISDN PRI razdelilnik – 1
6.2 Frame – Relay tester – 1
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop opreme v celoti.
4. Kraj dobave: lokacije naročnika po
RS, sedež v Ljubljani in območne enote ter
izpostave po Sloveniji (regijski centri in lokacije bivših občin).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene razen v
specifikaciji z zaželenim odkupom stare
opreme, kjer je variantna ponudba obvezna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: november
2002 glavnina opreme, mrežna oprema na
izpostavah delno v prvem kvartalu 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
naročnika, soba 345/III, ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtevkom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig dokumentacije v
elektronski obliki.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: sreda, 11. 9.
2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovoljena je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: sreda, 11. 9. 2002 do 12.30, sejna
soba naročnika, 342/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevane so nepreklicna bančna garancija za
resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo posla in bančna garancija za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti po
zahtevah razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah in Zakon o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– slovenski atesti – certifikati za opremo
(dokaz, da je oprema nova in ne tovarniško
obnovljena);
– veljavna dokazila o nivoju sodelovanja
s proizvajalcem opreme ali distributerjem
(pogodba, certifikat...), v kateri je jasno
opredeljena pristojnost za prodajo ponujene tehnologije, podpora proizvajalca za prodajo in servis;
– razpolaganje z vsaj dvema ekipama
(serviserjema) za sočasno delo na različnih
lokacijah naročnika;
– ponudnik mora ponuditi tudi variantno ponudbo za odkup stare opreme (spec.
4.1);
– skladnost ponujene opreme z opremo
naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 11. 2002, predvideni datum odločitve je konec septembra 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik bo ponudnik z najnižjo
ceno oziroma najnižjo oceno v naslednjih
primerih:
– specifikacija 1: garancijski rok – 0–
6%,
– specifikacija 1, 3, 4: strokovnjaki za
servisiranje (spec. 1) ali konfiguriranje WAN
in LAN (spec. 3,4) – 0–5%,
– specifikacija 3, 4, 5: ponujanje izobraževanja – 0–5%,
– specifikacija 5: strokovnjaki s področja varnosti – 0–3%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo organiziral sestanek s
ponudniki v v torek, 27. 8. 2002 ob 13. uri,
v sejni sobi naročnika, soba 342/III.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota
Informacijski center
Ob-75970
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/28-11-301, e-pošta: komunala@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgradnja za odvoz mokrih in polmokrih bioloških odpadkov, montirana na šasiji MAN
18285 LLC (medosna razdalja 3900
mm, teža 5.305 kg, obremenitev prve
osi 3.325 kg in zadnje osi 1.980 kg).
Vse tehnične zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudba
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum dobave oziroma montaže na šasijo: največ 60
dni od sklenitve pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300, 041/343-136.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na transakcijski
račun št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v višini 10% ocenjene vrednosti – izpolnjena menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu vozila,
cena mora biti fiksna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): če ponudbo
predloži skupina ponudnikov, mora predložiti tudi medsebojno pogodbo, v kateri so
opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov, predvsem pa odgovornost posameznega ponudnika za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb; naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do 4. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične zahteve,
– cena,
– garancija,
– plačilni pogoji,
– rok dobave.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-75992
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: splošno
prehrambeno blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:

Št.

1. moke in kosmiči,
2. olja,
3. instantna živila in dodatki jedem,
4. mešano prehrambeno blago,
5. gazirane brezalkoholne pijače in mineralne vode,
6. ledeni čaji,
7. vode,
8. začimbe,
9. čaji, čajne mešanice in kava,
10. sokovi in sirupi,
11. sadne rezine in kašice,
12. kaše.
Ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto
blaga, ki je predmet javnega naročila za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 8 dni od pravnomočnosti obvestila o izbiri za obdobje
enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko 16/21-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
Nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so razvidni iz Navodil ponudnikom, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom; naročnik bo o sprejemu ponudbe
odločil najpozneje v 10 dneh po odpiranju
ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 64/02
Ob-76000
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-95-75, telefaks 01/588-95-36.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja stenskega prikazovalnika za
dispečerski center naročnika.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
roku šestih mesecev od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko;
II. nadstropje, soba 211. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno zahtevo po faksu 01/588-95-36 ali po elektronski pošti na naslovu: mojmir.debeljak@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Mojmir Debeljak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.,
št.
17000-0000053775 s sklicem na št.
500-64-02. Plačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana
ali osebno v oddelek za logistiko Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, soba 211.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo do 11. 11.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenih delnih
in končnih računov dobavljeno blago in
opravljene storitve iz predmetne razpisne
dokumentacije v roku 30 dni od datuma
izstavitve posameznega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve,
– garancijska doba,
– roki izvedbe,
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 2. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50%,
– tehnologija strojne opreme 25%,
– reference 15%,
– garancijska doba 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 1/2002
Ob-76017
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lenart.
2. Naslov naročnika: Maistrova ulica 22,
2230 Lenart, faks 02/72-06-434.
3. (a) Vrsta in količina blaga: urgentno
reševalno vozilo - visoka verzija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika
(kvalitetni, kvantitetni in funcionalni prevzem).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Lenart, Maistrova ulica 22, soba 15,
vodja finančno računovodske službe Darja
Petač, univ. dipl. ek. Razpisna dokumentacija bo izstavljena na podlagi predložitve pisnega potrdila o vplačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 8. 2002
dalje, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
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znaša 6.000 SIT na transakcijski račun
Zdravstveni
dom
Lenart,
št.
01258-6030921410 s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, soba 15, vodja finančno
računovodske službe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 9. 2002 ob 10. uri, Zdravstveni
dom Lenart, Maistrova ulica 22, soba 26,
pisarna direktorja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
– 25% ob podpisu pogodbe,
– 25% ob prispelosti vozila na carinsko
skladišče,
– 25% ob prevzemu urgentnega reševalnega vozila,
– 25% 60 dni po dobavi urgentnega reševalnega vozila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,
– da zagotavlja dobavo fco lokacije naročnika (kvalitetni, kvantitetni in funkcionalni
prevzem),
– da zagotavlja naveden rok plačila, in
sicer:
– 25% ob podpisu pogodbe,
– 25% ob prispelosti vozila na carinsko skladišče,
– 25% ob prevzemu urgentnega reševalnega vozila,
– 25% 60 dni po dobavi urgentnega
reševalnega vozila,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
(menica) v višini 10% od vrednosti sklenjenega posla.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
20. 1. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50% - enako 50 točk,
– reference 20% - enako 20 točk,
– kompatibilnost opreme 10% - enako
10 točk,
– garancijska doba 5% - enako 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Zdravstveni dom Lenart
Ob-76022
1. Naročnik:
Komunala
Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, tel. 05/663-37-00, faks
05/663-37-06.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 270 kosov plastičnih zabojnikov za odpadke,
volumna 1100 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo predložiti v celoti.
4. Kraj dobave: fco Komunala Koper Avtopark.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno,
zaključek november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo za razpisno dokumentacijo, kontaktna oseba za dodatne informacije: Romana Georgijevič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure za 12.000 SIT
(vključen DDV).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 20% DDV.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
transakcijski račun Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l. odprt pri Banki Koper d.d. na
številko 10100-0034659356.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 9. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 16. 9.
2002 ob 11. uri v Upravni stavbi Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe (velja za vse ponudnike), garancija za dobro izvedbo pogodbenih del (izbrani ponudnik), ostalo po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 11. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 14. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana: cena,
reference, dobavni rok in plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 027/2002
Ob-76033
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: digitalne
avdio mešalne mize.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca
leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila - Brigita
Majdič, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86
ali preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 027/2002-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 25. 9.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2002 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 2. 12. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.

Št.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 12. 2002; oktober
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 70%, plačilni pogoji 10%, reference 10%, servis 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 033/2002
Ob-76034
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: video monitorji s priborom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do konca
leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila, Katarina Novak, Čufarjeva ul. - veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-37-40 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 033/2002-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 10. 9.
2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
500.000 SIT, veljavna do 20. 11. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 11. 2002; oktober 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 70%, plačilni pogoji 10%, dobavni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 318
Ob-76039
1. Naročnik: Osnovna šola Stična.
2. Naslov naročnika: Cesta druge grupe 38, 1295 Ivančna Gorica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje, letna količina
120.000 l.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na lokacije: Ivančna Gorica, Višnja Gora,
Muljava, Krka, Zagradec in Ambrus.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe za obdobje dveh let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, kontaktna oseba: Miro Rovšek, faks
24-16-213, tel.: 24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT, (DDV je vključen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št.: 01261- 6030716108, sklic na
št.: 50015-318..
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb je 13. 9. 2002, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 9. 2002 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Osnovna šola Stična
Št. 110-1/02
Ob-76073
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozina - Klanec, Srmin - Socerb; nabava mehanizacije za AC bazo Kozina.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se bo oddalo po naslednjih sklopih:
2. Univerzalno delovno vozilo moči ca.
140 kW;
3. Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5 t - preglednik;
11. ročna rotacijska kosilnica - mulčer;
12. Cisterna valjar do 1 tone.
4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 120 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Druž-
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be za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 18. 9. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 9.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 740.000 za sklop 2, v višini 193.000
za sklop 3 ; v višini 129.000 za sklop 11; v
višini 79.000 za sklop 12. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna
210 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Razveljavitev
Ob-76057
Naročnik Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, razveljavlja
javni razpis za izgradnjo vrtca – objektov B
in C ter veznega člena za objekt, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne
12. 7. 2002, Ob-73725.
Občina Velike Lašče

(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 17. 3. 2003, datum odločitev o sprejemu ponudbe je 30. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, kjer je naročnik
za postavke 1, 4, 5, 6, 7, 8 in 10 v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN -1, že izbral najugodnješega ponudnika. Drugi javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 23 z dne 15. 3. 2002, kjer je naročnik
za postavki 9 in 13 v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN -1 že izbral najugodnejšega ponudnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

7 (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik se mora
ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih
stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 5.000 SIt na račun naročnika št. 01225-0100009832.
Občina Dravograd
Št. 110-1/02

Ob-76068

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne
12. 7. 2002 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Obnovo vožiščne konstruckije na odseku avtoceste A1 0054
Logatec – Unec od km 0,000 do km
2,000 (Ob-73931).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 21. 8.
2002. Kraj in ura predložitve in odpiranja
ponudb ostanejo nespremenjeni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Popravek
Št. 351-01-27/2002-14
Ob-76085
Javni razpis za oddajo gradnje po odprtem postopku za izgradnjo kanalizacije Pod
Gradom, objavljenim v Ur. l. RS, št. 72 z
dne 9. 8. 2002, Ob-75721, št.
351-01-27/2002-14, se v 7.b in 7.c točki
popravi tako, da se pravilno glasi:
7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času
uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 1.
septembra 2002.

Št. 110-1/02

Ob-76069

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS. št. 60-61 z dne
12. 7. 2002 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Obnovo vožiščne konstruckije na odseku avtoceste A1 0054
Logatec – Unec od km 2,000 do km
4,150 (Ob-73930).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
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21. 8. 2002. Kraj in ura predložitve in
odpiranja ponudb ostanejo nespremenjeni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 663-05-547/02-002
Ob-75855
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vertikalnih komunikacij v Domu upokojencev Izola.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dom upokojencev
Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece od
pričetka del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Sektor za
investicije, Slovenska ul. 54/I., Dunja Bubanj, tel. 01/232-07-67.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2002 ob 14. uri, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Sektor
za investicije, Slovenska 54/I, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odaje ponudbe, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe najpozneje 45 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidna iz razpisne dokumentacije.

Št.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 9/2002
Ob-75868
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža ter zagon opreme za hlajenje z gradbeno obrtniškimi deli v poslovnih prostorih naročnika – Območne
enote Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek v 30 dneh od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ul.15, Ljubljana, vložišče.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan med 12. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 1.000 SIT
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
plačati na transakcijski račun št.:
01100-6030264023.
Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik naročniku posredovati točen naziv firme, naslov in davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 9. uri, ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ul.15, mala sejna
dvorana v VIII. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po izvršeni
storitvi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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01. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
02. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sode ali prisilne
odločbe;
03. da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila;
04. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
05. da je finančno in poslovno sposoben;
06. da je v zadnjih treh letih izvedel dela
najmanj 10 naročnikom;
07. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;
08. da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;
09. da bo dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi;
10. da vse v ponudbi priložene fotokopije ustrezajo originalom.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2002; predviden datum odločitve 12. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks. 60 točk,
– garancijski pogoji maks. 20 točk (delo
in material skupaj),
– rok izvedbe del maks. 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
naslovijo na naslov naročnika. Pisni odgovori bodo posredovani v roku 5 dni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
ZPIZ Slovenije
Št. 10/2002
Ob-75909
1. Naročnik: Dom starejših Rakičan.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ulica dr.
Vrbnjaka 1, 9103 Murska Sobota, tel.
02/530-49-16, faks 02/530-42-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri rekonstrukciji kuhinje z zamenjavo dela
opreme, izvedba po sistemu ključ v roke s
fiksno ceno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Dom starejših Rakičan, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Murska
Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi le variante, predvidene s projektno ali z razpisno dokumentacijo.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek najpozneje v 60 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 8. 2002,
vsak delovnik od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
plačilo na TRR št. 04515-0000334091,
pri NKBM, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših Rakičan, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9103 Murska
Sobota, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 9. 2002 ob 14. uri, Dom starejših Rakičan, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9103
Murska Sobota.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do poteka veljavnosti ponudbe oziroma izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
osnovi začasnih situacij z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjenega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 koledarskih dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. septembra.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih:
– ponudbena cena – 60%,
– reference dobavitelja kuhinjske opreme – 10%,
– rok izvedbe kompletnih del – 10%,
– garancijski roki – 10%,
– plačilni pogoji – 6%,
– finančna in poslovna sposobnost – 4%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– dodatne informacije v zvezi z razpisno
in projektno dokumentacijo se lahko dobijo na Proplus d.o.o., Strma ul. 8, 2000
Maribor,
faks
02/250-41-35,
tel.
02/250-41-10;
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– po predhodni najavi pri direktorici Bertalanič, tel. 041/417-797, je možen ogled
obstoječe kuhinje.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Dom starejših Rakičan
Št. 40510-7/02
Ob-75931
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
fekalne kanalizacije naselja Ihan - Prelog J14 - J40.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ihan - Prelog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek po podpisu pogodbe v oktobru 2002, dokončanje
v 40 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o.- tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri Heleni Oblak, dodatne informacije Peter Guzelj tel. 04/50-60-938.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT nakazati na
transakcijski račun podjetja Lokainvest
d.o.o. 07000 - 0000030645.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 9. 2002 ob 15. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna soba, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% od ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dni od uradne potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predložiti 2 referenci za istovrstne gradnje, ki so
predmet razpisa.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden

rok odločitve o sprejemu ponudbe je 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85 točk, reference 15 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Občina Domžale
Št. 40101-10/2002
Ob-75933
1. Naročnik: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/25-13-267, faks
01/42-55-471.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Pišece
pri Brežicah – Grad: menjava ostrešja in
kritine.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki ponudijo vsa dela, ki
so predmet javnega naročila.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naročila je izvedba investicijskih, vzdrževalnih in
zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje in
usposobitev objekta.
4. Kraj izvedbe: Pišece pri Brežicah –
Grad.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je 2
meseca po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana, Marina Zupančič. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Igor Peršolja
tel. 01/23-43-123 ali 031/286-750 vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prejmejo ponudniki brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002 ob 13. uri v sobi direktorja Uprave RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
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lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: finančni del ponudbe 70%, tehnični del ponudbe 30%. Podrobnejša obrazložitev ocene
ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja tel. 01/23-43-123 ali
031/286-750.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino
Št. 94/02
Ob-75943
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija javne poti JP 829060 Stojnci Zagojiči.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja gradnje
objekta enemu ponudniku.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Stojnc.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek gradnje spomladi v letu 2003, predvideni čas trajanja izgradnje je 30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, Branko Kostanjevec, tel. 02/788-88-80.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro ali po pošti ob dvodnevni
predhodni najavi in dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred prevzemom
razpisne dokumentacije vplača znesek
10.000 SIT na transakcijski račun št.
01368-0100017763 z namenom nakazila
“Razpisna dokumentacija s popisom del”.
Projekti PZI so na vpogled vsak dan med 8.
in 13. uro na sedežu Občine Markovci po
predhodni telefonski najavi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do

Št.

12. ure (velja poštni žig vključno z datumom
16. 9. 2002).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 9. 2002 ob 12. uri v prostorih
Občine Markovci, Markovci 43.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik ne zahteva garancije za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok po potrjenih začasnih situacijah po
pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil
naslednja merila:
1. cena = 80 točk,
2. reference = 10 točk,
3. garancijski rok = 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Občina Markovci
Ob-75946
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rušenje
objektov stare Cinkarne.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: rušenje objektov se bo izvedlo po tehnologiji, ki bo
vsebina projektov za rušenje in skladno s
projektom varstva okolja. Projekte za rušenje mora naročiti izvajalec, potrditi pa naročnik.
4. Kraj izvedbe: Celje, Kidričeva ulica 26.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2002, konec marec 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje,
Darja Svetičič.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 8. 2002
od 8. ure, do 23. 8. 2002 do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (z vštetim DDV) na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicevanjem
na
št.
28
75108-7103018-28000902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno ali po pošti v tajništvo
Mestne občine Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: petek, 6. 9. 2002 ob 12. uri, sejna
soba Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe in Bančna garancija za dobro izvedbo posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
za izvršeno delo se bodo izvajala v roku 60
dni po potrjenih mesečnih obračunskih situacijah s strani naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba med nosilcem ponudbe in podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji so
razvidni iz vsebine razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od njene predložitve naročniku, predvideni datum odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika je 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
70%, reference – 15%, tehnična opremljenost – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo vse dodatne
informacije pri predstavniku naročnika Verbovšek Dušanu na tel. 03/426-56-36 oziroma 03/426-56-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: objavi v Uradnem listu RS,
št. 13 z dne 15. 2. 2002 in objava v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Mestna občina Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Št. 05/2002
Ob-75963
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vodohran
100 m3 Ilova gora.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ilova gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: okrober – november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje – tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
15.000 SIT na tran. račun SKB, št. 03108
– 1000081639, ali na blagajni podjetja z
navedbo: “Plačilo RD – Vodohran Ilova
gora”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 9.
2002 ob 9. uri, v prostorih Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, predvideni datum odločitve 15. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
Ob-75984
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 33,
2270 Ormož.
3. (a) Opis in obseg gradnje: postopna
rekonstrukcija in obnova Psihiatrične
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bolnišnice Ormož. Predvidena vrednost investicije je 90,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe del: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska c. 33.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 180 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na naslovu: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, Stanislav Marič, univ. dipl. inž. gr. in Štefka Kolmanko
tel. 02/536-13-10, faks 02/534-10- 86.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delavnik od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT (vključno z DDV), na transakcijski račun št. 02
340-0019896053 pri Novi ljubljanski banki, d.d. Divizija Pomurje
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring, d.o.o. M. Sobota, Staneta Rozmana 5 (tajništvo).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
26. 9. 2002 ob 11. uri na naslovu ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.
Murska Sobota, Staneta Rozmana 5 (sejna
soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti javnega naročila,
ki mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
Člen zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni. Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 7. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je:
– ponudbena cena 90%,
– referenčni objekti 10%.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
9. 8. 2002.
ZEU–Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o.
Št. 42/2000
Ob-75986
1. Naročnik: Dom starejših Lendava.
2. Naslov naročnika: Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220 Lendava, tel./faks
02/578-12-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidek
jedilnice, kuhinje in dvigalo v klet.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Lendavi, Naselje prekmurske brigade 4/a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2002, oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom starejših
Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a,
9220 Lendava, Angela Hozjan, Ivanka
Šömen.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 8. 2002,
vsak delavnik od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV- virmansko nakazilo na TR Dom starejših Lendava, številka: 01100-6030266351.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 9. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, soba št. 43.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 9. 9. 2002 ob
12. uri v sejni sobi Doma starejših Lendava,
v sobi št. 42.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je ponudnik dolžan predložiti bančno garancijo v višini 10% razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
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razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudbe: ponudbena cena 70%, garancija 15%, rok izvedbe 10%, reference 5%. Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Angela Hozjan (tel. 02/578-12-36).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Dom starejših Lendava
Št. 03/05/02
Ob-75971
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64, e-mail: obcina.zalec@eunet.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena sanacija pritlične etaže Dvorca Novo
Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Novo Celje, p. Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Sanacija bo potekala v letu 2002 in 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec, kontaktna
oseba: Uroš Govek, tel. 03/713-64-22,
e-mail: uros.govek@zalec.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 12. uro, na naslovu naročnika,
soba 47, ali po pošti v 2 dneh po zahtevku
in dokazilu o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine Žalec št. 01000-0100004367 – s pripisom JR- Dvorec Novo Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, s pripisom – “Ne odpiraj – razpis Novo Celje”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 9. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310
Žalec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z določili iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.

Št.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
vsaj 150 dni od dneva odpiranja ponudbe.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Občina Žalec
Št. 531/02
Ob-75988
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
Vojnik, tel. 03/78-00-100, 78-00-106, faks
03/78-00-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
prostorov lekarne.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 21. 10. 2002
do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik, kont. oseba Mira
Mastnak; dodatne informacije Albin Apotekar, inž.
Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni dvodnevni najavi in predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do 5. 9.
2002, vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na podračun št. 01100-6030279349
pri UJP, s pripisom za razpisno dokumentacijo ureditev prostorov lekarne.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 9. 2002 ob 10. uri, sejna soba
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uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe; če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dnevni plačilni rok od datuma prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
6. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke 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 obrazca BON 2 ali BON 3),
6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 2
enako 0,
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON 3
enako 0,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
9. da zagotavlja vsa (100%) razpisana
dela,
10. da nudi 60-dnevni plačilni rok,
11. da bo izdelal ponudbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke“,
12. da je predložil izjavo o seznanjenosti
z razmerami na delovišču (da se je udeležil
obveznega ogleda),
13. da je predložil izjavo o odgovornosti
ponudnika v času izvajanja del,
14. da je predložil izjavo o zagotavljanju
odprave napak v garancijski dobi, ki je običajna za razpisana dela,
15. da je predložil podroben terminski
plan,
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16. da je predložil spisek podizvajalcev,
17. da je v zadnjih petih letih (2002,
2001, 2000, 1999, 1998) izvedel najmanj
tri naročila gradenj v podobnem obsegu (15
MIO + – 5 MIO),
18. da je predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
19. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval,
20. da ima izjavo banke, da bo dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil na poziv naročnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 1. 2003, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:. najnižja cena (skupna vrednost predračuna) ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost naročila:
12,500.000 SIT.
V primeru, da naročnik ne pridobi nobene ponudbe ali bodo ponudbe neprimerne,
bo nadaljeval z oddajo naročila po postopku s pogajanji.
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 2. točko.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-75989
1. Naročnik: Slovenska kinoteka, v imenu in za račun Mestne občine Ljubljana, po
pooblastilu št. 460-96/2001 z dne 8. 3.
2002, skladno z 22. členom ZJN-1.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva cesta
38, 1000 Ljubljana, marjan.rozman@kinoteka.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena in obrtniška dela pri adaptaciji prostorov umetniškega kina “Kino Ljubljanski dvor”.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: en sklop.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kolodvorska ulica 13,
1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek: oktober 2002, predvideno trajanje del:
75 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje, soba št. 83, Marjan
Rozman. Dvig razpisne dokumentacije (razen projektne dokumentacije, katere dvig je
možen le v pisni obliki) je možen tudi na
internetu na naslovu: http://www.praetor.si.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
12. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, podračun pri Upravi za javna plačila RS, št.
01100-6030377513, sklic na št.
001-2002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje,
soba št. 83.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 9. 2002 ob 12.30, v prostorih
Slovenske kinoteke, Miklošičeva cesta 38,
3. nadstropje, soba št. 58.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
800.000 SIT, veljavnost do 10. 12. 2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogodba bo sklenjena z naročnikom: Mestna
občina Ljubljana. Rok plačila 60 dni. Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupnem nastopanju, v kateri sodelujoči pri poslu navedejo odgovornost sodelujočih za izvedbo posla. Iz pogodbe med
ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci
mora biti razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev,
ureditev medsebojnih pravic in obveznosti
ter trajanje razmerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2002, predvideni datum odločitve 10. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja skupna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled lokacije je pogoj za pravilnost
ponudbe. Naročnik omogoča ogled vsak
četrtek do roka oddaje ponudb med 12. in
13. uro, po predhodni najavi. Razpisna dokumentacija (razen projektne dokumentacije) je na voljo na internetu na naslovu
http://www.praetor.si. Ponudniki lahko postavljajo vprašanja in pregledujejo odgovore
na v ta namen postavljenem informacijskem
sistemu na istem naslovu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Po pooblastilu Mestne občine
Ljubljana:
Slovenska kinoteka
Št. 400-01-14/2002
Ob-75991
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Meže na sotočju s Helenskim potokom.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: pristava v Občini
Črna na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl.ekon., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 11. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
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vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 1. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del:
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 400-07-5/2002
Ob-75993
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Drave od km 67 + 117 do 67 + 871.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Celestrina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
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ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl.ekon., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: od 9. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
12. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
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– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu,
– da je ponudnik predložil poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudni izkazano, da je poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 1. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-10/2002
Ob-75994
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hudournika Šumščica v Lazah od km 1
+ 480 do km 1 +635.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Laze.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ek., II. nadstropje, soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9.do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

Stran

6060 / Št. 74 / 16. 8. 2002

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh) let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 1. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
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Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad.,
tel:01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 400-07-3/2002
Ob-75995
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
stare struge Osojnice v Žireh.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Žiri.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl.ekon., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01 478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 12.30, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo

sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 1. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 400-01-13/2002
Ob-75996
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
hudournika Lesji potok pri Parkljevem
mlinu nad Izlakami.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Izlake.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl.ekon., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01 478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračunske rezerve in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov,
ki sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
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vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspešno opravljenem tehničnem pregledu oziroma prevzemu.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 12. 2002 in predvideni datum odločitve do 1. 10. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk. Pri enakem seštevku točk
se kot najugodnejša ponudba šteje tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 407-1/2002
Ob-75999
1. Naročnik: Pomurske lekarne Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Murska Sobota,
Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-44-00, faks 02/512-44-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: notranja
oprema lekarne Puconci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Puconci 87, 9201 Puconci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: zaključek montaže 60 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo zavoda, Leopold Crnkovič, tel. 02/512-44-00.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
ponedeljka od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
podračun pri UJP št. 01280-6030275379.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 9. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
lekarne Pri gradu v Murski Soboti, Grajska
ul. 7/a.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco podpisana menica v skladu z razpisno
dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb; v
tem času bo sprejeta odločitev o izbrani
ponudbi.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po naslednjih merilih:
– ponudbena cena 40%,
– tehnični pogoji 40%,
– plačilni pogoji 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Pomurske lekarne
Murska Sobota
Št. 403-54/2002-21303
Ob-76009
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214,
telefaks 04/58-69-273.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
stare deponije Mala Mežakla in ureditev
dela stare deponije za potrebe kompostiranja odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Komunalna deponija
Mala Mežakla, Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 do
30. 10. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, razpisno dokumentacijo se lahko zahteva od Stanke Trifoni, dodatne informacije od Tomaža Vidmarja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 2002
do 10. 9. 2002 do 12.45.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo v
višini 12.000 SIT (z DDV), na enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, številka:
01241-0100007593 Občina Jesenice, sklicevanje na številko 7130002-vaša davčna številka. Potrebno je predložiti tudi kopijo potrdila
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2002,
do 12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna pisarna Upravne enote Jesenice, soba št. 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 9. 9. 2002, ob 13. uri, v konferenčni sobi Občine Jesenice, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: resnost ponudbe mora biti zavarovana z bančno garancijo v višini 1% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s ponudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 11. 2002 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 13. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico: da bo
na podlagi 89. člena ZJN-1 nove storitve
oziroma gradnje (ki bodo izvedene v obdobju treh let od sklenitve predmetne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano predmetno naročilo in so torej ponovitev podobnih storitev
ali gradenj, oddal naročilo po postopku s
pogajanji, brez predhodne objave, istim izvajalcem.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Občina Jesenice
Št. 070 – 10 01/02
Ob-76035
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas,
faks 01/89-48-007, tel. 01/89-48-006.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev lokalne ceste Dren–Vrh–Krkovo.
Posodobitev ceste bo potekala fazno več
let, glede na višino razpoložljivih sredstev.
Prečni profil načrtovane ceste:
– 3 - 3,50 m asfaltno vozišče,
– 0,50 m asfaltna mulda,
– 0,50 m utrjena peščena bankina,
– 0,50 m humusirana bankina .
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: od priključka z regionalno cesto R-II -106 pri naselju Dren skozi
naselja Vrh in Krkovo do priključka z regionalno cesto R-II-106, v dolžini 1.900 m.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in do
končanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Dela bodo
potekala fazno več let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, Aleš Marolt, tel.
01/89-48-006.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s pripisom
“Razpisna dokumentacija za cesto Dren –
Vrh –Krkovo“. Številka TRR: 01000 0100005337.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002. do
12. ure v zapečateni ovojnici, z napisom
“Ne odpiraj Ponudba za cesto Dren–Vrh–
Krkovo“.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kostel, Vas 1, 1336
Vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 9. 2002 ob 9. uri, v prostorih
Občinske uprave Občine Kostel, Vas 1,
1336 Vas.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku najmanj 60 dni od
dneva prejema situacije v vložišču Občine
Kostel.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

najmanj do 90 dni po najavljeni izbiri izvajalca. Predvideni datum odločitve o izbiri je
3. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– fiksnost cen oziroma način oblikovanja cen 10%, pogoji plačila (minimalni rok
plačila 60 dni) 5%,
– usposobljenost in reference 5%.
Način izračuna za ugotovitev najboljšega
ponudnika naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Občina Kostel
Št. 070 – 10 02/02
Ob-76036
1. Naročnik: Občina Kostel.
2. Naslov naročnika: Vas 1, 1336 Vas,
faks 01/89-48-007, tel. 01/89-48-006.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodobitev lokalne ceste Kaptol–Suhor–Podstene–Gorenja Žaga. Posodobitev ceste bo
potekala fazno več let, glede na višino
razpoložljivih sredstev.
Prečni profil načrtovane ceste:
– 3 - 3,50 m asfaltno vozišče,
– 0,50 m asfaltna mulda,
– 0,50 m utrjena peščena bankina,
– 0,50 m humusirana bankina .
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: od priključka z regionalno cesto R-II -106 pri naselju Kaptol, skozi
naselja Suhor, Podstene do priključka z
RT-918 v naselju Gorenja Žaga v dolžini
5.600 m.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in do
končanja ali čas izvedbe: po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Dela bodo
potekala fazno več let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, Aleš Marolt, tel.
01/89-48-006.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s pripisom
“Razpisna dokumentacija za cesto Kaptol–
Suhor–Podstene–Gorenja Žaga“. Številka
TRR: 01000 - 0100005337.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002, do
12. ure v zapečateni ovojnici, z napisom
“Ne odpiraj Ponudba za cesto Kaptol–Suhor–Podstene–Gorenja Žaga“.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kostel, Vas 1, 1336
Vas.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 9. 2002 ob 10. uri, v prostorih
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Občinske uprave Občine Kostel, Vas 1,
1336 Vas.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku najmanj 60 dni od
dneva prejema situacije v vložišču Občine
Kostel.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 90 dni po najavljeni izbiri izvajalca. Predvideni datum odločitve o izbiri je
3. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– fiksnost cen oziroma način oblikovanja cen 10%,
– pogoji plačila (minimalni rok plačila 60
dni) 5%,
– usposobljenost in reference 5%.
Način izračuna za ugotovitev najboljšega ponudnika naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Občina Kostel
Št. 344-04-3/2002
Ob-76041
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,
2327 Rače, faks 02/60-96-018, tel.
02/60-96-010.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
LC 340150 Planica-Loka, odsek Kobalej-Cveček.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni predvidena.
4. Kraj izvedbe: Planica, Loka pri Framu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
1. 10. 2002, dokončanje:15. 11. 2002
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine Ra-

Št.

če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, dodatne informacije: Božo Štauber.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak
dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov, v višini 25.000 SIT.
Plačilo na TR 01000-0100008829 s pripisom za razpisno dokumentacijo asfaltiranje
ceste Planica–Loka.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 9. 2002, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, Bela dvorana, 27. 9. 2002, ob
12.15.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe, v višini 10%
ocenjene vrednosti razpisanih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupne ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodneja (ZJN,
47. člen): pravni akt o skupni izvedbi naročila po drugem odstavku 47. člena ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba ponudba in predvideni datum
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
31. 12. 2002 predvideni datum odločitve o
izbiri je 30. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico ne skleniti pogodbe z najugodnejšim izvajalcem, v
kolikor investicije ne bo sofinanciralo MKGP
RS.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Občina Rače-Fram
Št. 34404-0002/02
Ob-76056
1. Naročnik: Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda.
2. Naslov naročnika: Občina Komenda,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
opornega zidu in pločnika ob Glavarjevi
cesti v Komendi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Komenda.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
brez variante.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela morajo biti
končana v roku 60 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Komenda,
Tajništvo, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10.
uro, še petnajsti dan po objavi razpisa, to je
do 2. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno v višini
11.000 SIT in 20% DDV v višini 2.200 SIT,
skupaj 13.200 SIT, je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Komenda št.
01364-0100002342,
sklic
na
št.
7130-34404-02. Dokazilo o vplačilu je obvezno predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
10. 9. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Komenda, Tajništvo,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104,
1218 Komenda.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
z veljavnostjo 60 dni po zaključku razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
v roku 60 dni po potrjenih mesečnih situacijah za izvršena dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni, o izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 25. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena v SIT brez DDV 50%;
2. rok izvedbe 20%;
3. garancija 15%;
4. druge ugodnosti 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v istem roku in času bodo projekti na
vpogled na Občini Komenda, Zajčeva cesta
23, Komenda, vendar po obvezni predhodni najavi na tel. 01/834-32-15.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Občina Komenda
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Št. 132/02
Ob-76061
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
ceste G2-102/1460 Kalce-Logatec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno predložiti
za celotno razpisano delo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta G2-102/1460
Kalce-Logatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in delno
Občina Logatec.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so:
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– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (naveden v Dodatku k ponudbi - Dodatek “A”),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 128/02
Ob-76062
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija ceste R3-601 / odsek 7507 Borjana – Robidišče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno predložiti
za celotno razpisano delo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-601 / odsek
7507 Borjana – Robidišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 15. 11.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A”),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 127/02
Ob-76063
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija križišča Senožeti na cesti
G2-108 /1181 Šentjakob-Ribče.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno predložiti
za celotno razpisano delo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: križišče Senožeti na cesti G2-108 /1181 Šentjakob-Ribče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 9.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz sredstev prevzemnika obveznosti DARS – rehabilitacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A”),
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– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 126/02
Ob-76064
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
propusta čez potok v Impoljci na
G1-5/0335.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno predložiti
za celotno razpisano delo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Potok v Impoljci na
G1-5/0335.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
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2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A”),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 125/02
Ob-76065
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste Razkrižje – Stročja vas
R3-726/1322 Črenšovci – Razkrižje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: ponudbo je potrebno predložiti
za celotno razpisano delo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R3-726 / 1322
Črenšovci – Razkrižje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1 mesec po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972, sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka Navodil ponudnikom),
– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (naveden v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A”),
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu,
– lastna izjava ponudnika z navedbo organizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/02
Ob-76072
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: glavna
cesta G 1/5 – odsek 328 Celje – Šmarjeta; rekonstrukcija III. etape Mariborske ceste v Celju do km 0+000 do km
0+568.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: glavna cesta G 1/5 –
odsek 328 Celje – Šmarjeta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Bogdan Vrezner, univ. dipl. inž.
grad. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Nadzor Maribor, tel. 02/234-32-16 faks
02/234-32-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 70.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 9. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 27. 9.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 76,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se financira iz lastnih sredstev DARS
d.d., ter sredstev Mestne občine Celje in
Direkcije za železniški promet RS. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 16. 2. 2003. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 8. 11. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-76079
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri gradnji plinsko merilno regulatorske postaje RV 23 Ljubljana-Rudnik
- ponovitev razpisa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
15. 10. 2002 in rok dokončanja del 30. 12.
2002. Do 15. 11. 2002 morajo biti na ob-
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jektu dokončana vsa dela, da bo omogočeno izvajanje strojnoinstalacijskih del.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trženja, investicij in razvoja, soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d., Ljubljana s sklicem na št.
600-50-02. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 13. 9. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 13. 9. 2002 ob
12. uri v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,250.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 10.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 90 dni od datuma uradno evientiranega prejema situacije v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.

Št.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 30. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-76080
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno in
elektroinstalacijska dela pri gradnji plinsko merilno regulatorske postaje RV 23
Ljubljana-Rudnik - ponovitev razpisa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka del
15. 10. 2002 in rok dokončanja del
30. 12. 2002. Izvedba strojnoinstalacijskih
del v sami postaji bo omogočena od
15. 11. 2002 dalje.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trženja, investicij in razvoja, soba P3, vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo vam je na voljo
Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel. 01/58-89-649.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času, navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana,
d.o.o.
št.
17000-0000053775 pri Slovenski investicijski banki, d.d., Ljubljana s sklicem na št.
600-51-02. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 13. 9. 2002
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti oseb-
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no na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 13. 9. 2002 ob
12.30 v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,550.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 10.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 90 dni od datuma uradno evidentiranega prejema situacije v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002, predvideni datum odločitve o izboru izvajalca do 30. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 3/02
Ob-76101
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
tel. 01/477-96-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
razširitve centra za prevzem odpadkov
na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
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tek del september 2002 in dokončanje del
november 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, Služba za investicije in vzdrževanje, soba 100-101, I. nadstropje, dodatne
informacije daje vodja izvedbe javnih naročil, Ivan Erklavec, univ. dipl. inž.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije od te objave do 9. 9. 2002
od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na transakcijski
račun številka 02924-0020286671 pri Novi
Ljubljanski
banki
d.d.
ali
05100-8010486080 pri Abanki d.d. oziroma na blagajni Javnega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med
10. in 13. uro s pripisom JR G 3/02 in
davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova 6, 1104 Ljubljana, tajništvo, soba 118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši možni rok plačila je 60 koledarskih dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik mora ostati
vezan na svojo ponudbo najmanj 90 dni od
izteka roka za oddajo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena največ 80 točk,
– rok izvedbe največ 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 4385-002
Ob-76103
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj, tel. 04/208-20-00, faks
04/202-67-18.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: obnove v
ZD Jesenice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
1. sklop: zamenjava oken in delna obnova garaž z zamenjavo vrat;
2. sklop: zamenjava radiatorjev;
3. sklop: obnova sanitarij, obnova hodnika in obnova zobnih ordinacij.
Sprejemljivost po sklopih ali za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2002 –
junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice;
Anica Hladnik tel. 04/586-81-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 8. 2002
do 16. 9. 2002 od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na račun 01252-6030921122.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OZG OE Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 9. 2002 ob 12. uri v ZD Jesenice, Titova 78, Jesenice v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 30. 6. 2003
sprejem odločitve predvidoma 27. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob upoštevanju ostalih zahtev naročnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost 45,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
OZG Kranj
Št. 40307-8/2002
Ob-76105
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/57-41-243.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega sistema v naselju Zasip pri Bledu – III. in IV. faza z obnovo
ceste, vodovoda in javne razsvetljave.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zasip–Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2002 dokončanje v 60 koledarskih dneh.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj, kontaktna oseba: Dušan Jerala ali Aleš Robič, tel.
04/20-68-700, faks 04/20-68-701.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na TRR
07000-0000552311 pri Gorenjski banki
d.d., Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bled, Cesta Svobode
13, 4260 Bled, z navedbo: Ne Odpiraj!
Ponudba Za izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Zasip pri Bledu – III. in IV.
faza z obnovo ceste, vodovoda in javne razsvetljave.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 9. 2002 ob 12. uri, Občina Bled, Cesta
svobode 13, Bled, sejna soba, pritličje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 60 dni od uradne potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba (sestavni del razpisne dokumentacije).
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predviden rok za izbiro izvajalca 20. 9. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70 točk,
– reference 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Občina Bled
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Št. 400-06-5/2002
Ob-75941
V javnem razpisu po odprtem postopku
za Izvajanje izvozno uvoznih poslov za potrebe Agencije RS za okolje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 67-69 z dne 2. 8.
2002, Ob-75285, se v objavi dodajo naslednji podatki:
Točka 14. pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
– da je ponudnik predložil poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik izkazano, da je poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija RS za okolje
Popravek
Št. 354-11-17/2002
Ob-76092
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za Tehnično pomoč pri izvedbi projekta: “Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen ter nadgradnja sistema ravnanja z odpadnimi olji”,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
64-66 z dne 26. 7. 2002, se popravi čas, v
katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo, naveden v 8. (b) točki, ki se pravilno glasi: vsak delavnik, med 9. in 14.
uro, po predhodni telefonski najavi.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Podaljšanje roka
za preložitev ponudb
Št. 23/02
Ob-76066
V javnem razpisu za oddajo rezervoarskih kapacitet za utekočinjeni naftni plin
(UNP) na lokacijah Zalog in Koseze po
sklopih:
– lokacija Zalog, Agrokombinatska 59,
Ljubljana;
– lokacija Koseze, Podutiška 99, Ljubljana;
ki ga je naročnik Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., objavil v Uradnem listu
RS, št. 64-66 z dne 26. 7. 2002,
Ob-74692, se rok za oddajo ponudb podaljšuje v skladu s 25. členom ZJN-1, in sicer:
9 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 2. 9. 2002
do 9. ure.

Št.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 2002 ob
11.30 na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana, prvo nadstropje, sejna soba področja za distribucijo plina.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 351-03-51/2002 0605
Ob-75847
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-21.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: zimsko vzdrževanje občinskih cest v občini Krško za leti
2002/2003 in leti 2003/2004; gre za
storitve po 1. točki iz priloge I A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in spremljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko predloži ponudbo za vse
sklope (območja) ali samo za posamezne
sklope, in sicer:
a) 1. območje: Senovo, Brestanica, Rožno – Presladol in Koprivnica,
b) 2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krško levi breg + most,
c) 3. območje: Veliki trn, Raka, Leskovec pri Krškem, Krško desni breg, Senuše,
Veliki Podlog, Krško polje, Gora,
d) 4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 11. 2002
do 15. 4. 2003 in od 15. 11. 2003 do
15. 4. 2004, ti roki pa se lahko skrajšajo v
primeru, da se zimsko vzdrževanje občinskih
cest zagotovi v eni izmed oblik, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih javnih službah.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Krško,
CKŽ 14, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Romana Pečnik, gr. teh., tel.
07/498-13-72.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 12. ure
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 9. 2002 ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba “D“.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša, (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo družbenikov.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedene v ponudbeni
dokumentaciji
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da v primeru, da ponudbena vrednost
presega 50 mio SIT izkaže pravočasno poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
kar dokaže s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je
do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudb na podlagi tega javnega
razpisa, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev,
g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
i) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
j) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
k) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
l) da nudi 90 dnevni rok plačila,
m) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
n) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
o) da je v zadnjih 5 letih izvajal
zimsko službo kot izvajalec oziroma
podizvajalec,
p) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
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odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 50 dni od dneva odpiranja ponudb, datum odločitve je 20 dni od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– komercialni popust 30%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Občina Krško
Št.011-04-2/2002
Ob-75890
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priprava investicijsko-tehnične dokumentacije za preslikavo na mikrofilm.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 leta po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 9.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 01100-6300109972; če vrednost
javnega naročila ne presega zgoraj na-
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vedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Pogodba bo z izvajalcem sklenjena na osnovi ponudbe izvajalca in višine zagotovljenih sredstev v proračunu. Sredstva do višine izbrane ponudbe
se bodo zagotavljala z aneksi k osnovni pogodbi, skladno z določili 15. člena zakona
o izvrševanju proračuna RS za leti 2002 in
2003 (ZIPRS0203, Ur. l. RS, št. 103 z dne
17. 12. 2001).
Naročnik bo skladno s 15. členom ZIPRS0203 za leto 2002 zagotovil sredstva
v višini 5 mio SIT in za leto 2003 30 mio
SIT v višini 80% obsega pravic porabe zagotovljenih na proračunski postavki za leto
2003.
Po sprejemu proračuna za leto 2003 bo
dopolnjena pogodba z aneksom do višine
ponujene vrednosti del v letu 2003 in
do100% obsega pravic, zagotovljenih na
proračunski postavki v letu 2003. Pogodbena vrednost del se bo dopolnjevala z
aneksi do višine ponujenih del v skladu s
sprejetjem proračunov Republike Slovenije
po letu 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni tudi v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točkah 10 in
11, in sicer:
10.1. Rok dokončanja del ne sme biti
daljši od razpisanega (8. točka Navodil ponudnikom).
10.2. Opis izvedbe del ponudnika mora
ustrezati načinu izvedbe, ki je naveden v
projektni nalogi.
10.3. Pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za naročnika na do sedaj
sklenjenih pogodbah v zadnjem letu (evidenco vodi naročnik).
11.1. ustrezna finančna sposobnost ponudnika (dokumenti: revidirane bilance stanja ali izkazi uspeha za zadnja tri leta, ki
dokazujejo podatek o skupnem letnem prometu podjetja, BON 1 in BON 2 (ali samo
BON 3); s.p. odločba o odmeri davka iz
dejavnosti, če te še ni prejel pa samo napoved davka iz dejavnosti,
11.1.1. povprečni letni promet ponudnika v zadnjem letu v višini najmanj 20 mio SIT
(izpolniti obrazec 4.f): (sredstva morebitnih
podizvajalcev se ne bodo upoštevala pri
ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja
zgoraj navedenega pogoja; sredstva skupine izvajalcev, ki so predložili skupno ponudbo se seštevajo, da se ugotovi skupna sposobnost izpolnjevanja pogoja).
11.2. Izpolnjeni pogoji glede kadrov,
navedeni v projektni nalogi (izpolniti obrazec 4.d priložiti ustrezna dokazila, življe-

njepise in izjave zaposlenih za opravljanje
del).
11.3. Ponudnik mora za izvedbo javnega naročila razpolagati z ustrezno tehnično
opremo, ki je potrebna za zahtevan način
izvedbe del iz projektne naloge (izpolniti
obrazec 4.g).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
Poglavju 4 obrazec 4.d.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je ekonomsko
najugodnejša ponudba.
Ponudbe bo ocenila strokovna komisija
naročnika po naslednjih merilih.
Št. točk

1. Cena ponudbe
2. Opis dela
3. Kakovost poslovanja

0-50
0-30
0-8

Izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba z največ točkami.
1. Cena ponudbe
Cena ponudbe bo izračunana iz vsote
cen na naslednji način:
1.000 * Cena za obdelavo projekta z
DDV
100.000 * Cena za pripravo strani (tekst)
z DDV
10.000 * Cena za pripravo risbe z DDV
0,1 * Cena za izdelavo aplikacije, ureditev in vzdrževanje baze.
Ponujena cena se točkuje glede na odstopanje v% od najnižje ponujene cene po
naslednji lestvici:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Večje od

Manjše ali
enako od

Število
točk

0
4,0
9,0
15,0
22,0
30,0
39,0
50,0
65,0

4,0
9,0
15,0
22,0
30,0
39,0
50,0
65,0

50
45
40
35
30
25
20
15
10

2. Opis dela
Iz opisa mora biti razvidno celotno ponudnikovo poznavanje problema in prikazane
rešitve ter pričakovani rezultati. Ponudnik mora podrobno opisati metodologijo dela in postopke ter način priprave investicijsko tehnične dokumentacije. Opiše naj tudi aplikacijo
za in bazo za shranjevanje podatkov. Naročnik bo na osnovi opisa del ponudnika tega
presodil in ocenil sposobnost za izvedbo del.
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Št. točk

Št.

Odlična rešitev

Dobra rešitev

Slaba rešitev

Neskladna rešitev

20 – 30

10 – 20

0 – 10

0

3. Kakovost poslovanja
Naročnik posluje s sistemom kakovosti
ISO 9002, pri izvedbi javnega naročila se
rokuje z dokumenti naročnika, kjer se zahteva zagotavljanje kakovosti po kriterijih
mednarodnega standarda ISO 9002. Ponudniku, ki posluje v skladu s sistemom kakovosti ISO 9002 se prizna 8 točk (dokaz
pridobljen certifikat).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 5913/02
Ob-75897
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: letno in zimsko vzdrževanje odsekov AC in HC (I a – št. kat. 1.).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – vzdrževanje dela HC Vipava-Vrtojba,
2. sklop – vzdrževanje dela obalne AC
A1 in dela odseka A3,
3. sklop – zimsko vzdrževanje A2 – dela
odseka 007.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse tri
skupaj.
5. Kraj izvedbe:
– področje PE AC baza Postojna,
– področje PE AC baza Kozina,
– področje PE AC baza Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 12 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercialna služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo mora biti izvedeno na transakcijski račun št.
02923-0012771839 sklic na številko 99.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1001 Ljubljana,
(soba št. 308).
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2002 ob 11. uri, Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-

na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost garancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo
blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;
– ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredeljeno odgovornostjo posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o javnih cestah, Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
23. 11. 2002; datum odločitve do 8. 10.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtev je edino merilo ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 352-01-55/2002-3
Ob-75923
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
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2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-50-130 faks
05/30-21-233.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: PGD, PZI - komunalne naprave na območju zazidalnega
načrta MLAC v Ozeljanu.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 60 koledarskih dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Stojan Vičič,
univ. dig., tel. 05/33-50-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000 SIT na transakcijski račun
Mestne občine Nova Gorica št.
01284-0100014022.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 13. uri steklena dvorana Mestne občine Nova Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01).
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 11. 2002, 20. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbene cene - vplivnost 100%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 17123-02-308/37-02
Ob-75934
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je najem s postopnim odkupom
neopremljenih poslovnih prostorov za
potrebe Generalne policijske uprave v
Ljubljani.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega
razpisa v celoti, ter se ne morejo prijaviti za
izvajanje posameznih storitev predmetnega
javnega razpisa.
5. Kraj izvedbe: objekt s poslovnimi prostori mora biti na območju Ljubljane, in sicer na označenem območju v načrtu, ki je
priloga razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka najema je 1. 5. 2005, rok trajanja najema je 20 let oziroma 240 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba 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 katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803702.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do dne 6. 11.
2002, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 59/96, 45/99, 42/00, 52/00);
– Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 44/97);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98,
48/98, 64/99, 41/01);
– Zakon o davku na promet nepremičnin
(Ur. l. RS, št. 57/99);
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza meriloma: cena in ustreznost poslovnih
prostorov po tehničnih zahtevah.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 39/02 z
dne 6. 5. 2002, Ob-68471.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 403-53/02-21303
Ob-75944
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita
78, 4270 Jesenice, tel. 04/586-92-15,
faks 04/586-92-73.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: finančni najem nepremičnine s postopnim odkupom – Priloga 1 A – storitve: 6 b).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Jesenice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso obvezne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 84 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Jesenice, Oddelek za okolje in
prostor, razpisno dokumentacijo se lahko
zahteva od Špele Kelih, dodatne informacije od Staše Čelik Janša, tel. 04/586-92-17
in Brigite Džamastagič, tel. 04/586-92-85.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 2002
do 11. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo v
višini 12.000 SITI (z DDV), na enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, številka:
01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje na številko 7130002 – vaša davčna
številka. Potrebno je predložiti tudi kopijo potrdila DURS, da je ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 9. 2002 od
12.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Jesenice, soba št. 1,
pritličje, sprejemna pisarna Upravne enote
Jesenice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Jesenice, Cesta maršala Tita 78,
pritličje, Jesenice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1% od pogodbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
skupni izvedbi posla.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 20. 11. 2002 in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 10.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejša cena finančnega najema 98%,
– izključno lastništvo naročnika na objektu Cesta železarjev 8, Jesenice, 2%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba z najugodnejšim ponudnikom se sklene samo, če bo doseženo soglasje pristojnega organa.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 69 z dne
2. 8. 2002, Ob-75298.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Občina Jesenice
Št. 711-3/2002-57-754
Ob-75956
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Maribor.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
ul. 37, 2000 Maribor, p.p. 231, tel.
25-25-371, faks 25-22-257.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
storitev čiščenja poslovnih prostorov Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
en sklop.
5. Kraj izvedbe: Sedež Območne službe Maribor, Gregorčičeva 37, Gregorčičeva 15, Ljubljanska 6, Urad za delo Moše
Pijade 21, Urad za delo Pesnica, Pesnica
42 a, Urad za delo Ruše, Šolska 15.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variant ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 do
30. 9. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tajništvo OS
Maribor, ZRSZ, Gregorčičeva 37, Rolanda
Podjaveršek, soba št. 210 oziroma 212,
tel. 25-25-371 int. 247; vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. 9.
2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 11. 9. 2002
do 12. ure

Št.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor, Gregorčičeva 37,
2000 Maribor.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 9. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
št. 214, Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor, Gregorčičeva 37,
2000 Maribor.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS za leto 2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe
(47. člen ZJN): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
določila razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2002, predvideni datum odločitve 16. 9. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: orientacijska vrednost naročila
8,050.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Zavod RS za zaposlovanje,
Območna služba Maribor
Ob-75961
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o, Vrbina12, 8270 Krško,
Slovenija, tel. ++386 7 48 02 00, faks
++386 7 49 21 528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: podpora
NEK-ovemu programu (“Environmental
Qualification Program # ED 12”) kvalifikacije opreme skladno s NEK-ovo Specifikacijo SP-ES490, Rev. 0. Po prilogi
1A – storitve, št. kategorije 12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del – po
podpisu pogodbe (približno 15. 10. 2002);
konec del – približno 15. 1. 2004.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: NEK – Služba
uvozne nabave, Vesna Deak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, Služba
uvozne nabave, Vesna Deak.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 9. 2002 ob 10. uri, v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od skupnega zneska ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe: do 23. 12. 2002 (90 dni od odpiranja
ponudb); predvideni datum odločitve je
15. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Št. 35209-0002/2002-46/14 Ob-75981
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-100, faks
04/23-73-106.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A zakona o javnih
naročilih: oddaja koncesije za izvajanje
dimnikarske službe na območju Mestne
občine Kranj. 1A kategorija 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
da – mogoča je oddaja koncesije za opravljanje dimnikarske službe največ dvema koncesionarjema s teritorialno delitvijo območja izvajanja dimnikarske službe.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: največ 1 mesec
po podpisu pogodbe, za obdobje 5 let z
možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne
službe, soba 215, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Marjan Vidic, tel.
04/23-73-153,
faks
04/23-73-107,
e-mail: marjan.vidic@kranj.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentacije v višini 15.000 SIT na transakcijski račun Mestne občine Kranj, št.
01000-0100006404, s pripisom “Razpisna dokumentacija za dimnikarsko službo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 2. 10. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tajništvo oddelka za
gospodarske javne službe, soba 215, 2.
nadstropje, vsak delovni dan od 8. ure do
10. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 2. 10. 2002
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v sobi št. 9,
pritličje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– registracija ponudnika:
a) Pravne osebe morajo priložiti izpisek
iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni od
objave tega razpisa;
b) Samostojni podjetnik mora priložiti priglasitveni list DURS, ne starejši od 30 dni
od objave tega razpisa;
– dokazilo sodišča, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni
od te objave razpisa, ali dokazilo DURS-a,
da samostojni podjetnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ne starejše od 30 dni od
objave razpisa;
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– dokazilo sodišča o nekaznovanosti
vodstvenih delavcev ponudnika v zvezi s poslovanjem v zadnjih 5 letih pred razpisom.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
objave razpisa;
– dokazilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih 5 letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
odločbe, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne starejše od 30 dni od objave
razpisa;
– potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, ne starejše od 30 dni od objave razpisa;
– izjavo ponudnika pod kazensko odgovornostjo, da ima ponudnik poravnane vse
poslovne obveznosti;
– bilanco stanja in uspeha za leto 1999,
2000 in 2001;
– finančna dokazila:
a) pravne osebe: podatke o boniteti in
plačilni sposobnosti (obrazca o boniteti
BON 1 in BON 2, oziroma BON 3 ali podobno dokazilo banke ali druge ustrezne organizacije v izvirniku), ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva razpisa;
b) samostojni podjetnik: davčna odmera
za leto 1998, 1999 in 2000;
– seznam najvažnejših opravljenih storitev s področja predmeta tega razpisa v
zadnjih treh letih s potrdili naročnikov (reference);
– navedba trenutne tehnične in kadrovske usposobljenosti za izvajanje dimnikarskih storitev na dan objave tega razpisa;
– izjava o minimalni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti za izvajanje dimnikarskih storitev na dan objave tega
razpisa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Odlok o dimnikarski službi v Mestni
občini Kranj (Uradni list RS, št. 97/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do vključno 31. 12. 2002, predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 16. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cene dimnikarskih storitev
– najnižja ponujena cena za opravljanje
dimnikarskih storitev 100 točk,
– ostale ponudbe po formuli: 100 pomnoženo z višino najnižje ponujene cene in
deljeno z višino ponudbe. Točke se zaokrožijo na celo vrednost.
b) višina koncesijske dajatve
– najvišja ponujena koncesijska dajatev
v odstotkih od vrednosti računa 50 točk,
– ostale ponudbe po formuli: 50 deljeno
z višino najvišje ponujene koncesijske dajatve in pomnoženo z višino ponudbe. Točke
se zaokrožijo na celo vrednost.

c) število zaposlenih kvalificiranih dimnikarjev na dan objave javnega razpisa za oddajo koncesije, ki bodo opravljali koncesijsko dejavnost na območju Mestne občine
Kranj:
– do 5 zaposlenih dimnikarjev 40 točk,
– 6 ali več zaposlenih dimnikarjev 50
točk.
d) reference: 30 točk
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
največ točk. V primeru, da imata dva ali več
ponudnikov enako število točk, je najugodnejši ponudnik tisti, ki ponudi višjo koncesijsko dajatev, ima večje število zaposlenih
kvalificiranih dimnikarjev in ima večje število
zaposlenih merilcev emisij.
Mogoča je oddaja koncesije največ dvema ponudnikoma, pri čemer bo v primeru
oddaje koncesije dvema ponudnikoma vsak
ponudnik pokrival del območja Mestne občine Kranj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Mestna občina Kranj
Št. 32401-4/2002
Ob-75983
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: obcina@lasko.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: strokovne
podlage za zmanjšanje poplavne ogroženosti in koriščenje vodnih virov v Savinjski regiji.
Po prilogi I A – storitve k ZJN (Ur. l. RS,
št. 39/00):
Št. kategorije – 12; Arhitekturne storitve; inženiring storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve, storitve tehničnega testiranja in analiz.
4. Če je predvodena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Savinjska regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 100 dni.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo Oddelka za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po položnici na transakcijski račun Občine Laško
št. 01257-0100003220.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 9. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 9. 9. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi občine Laško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-90 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1) Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2) Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3) Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4) Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS.
5) Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
6) Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran in dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni.
7) Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel storitev
za 10 pogodbenih partnerjev.
8) Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
9) da nudi 60-90 dnevni plačilni rok.
10) da za resnost ponudbe nudi naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% ponudbene vrednosti.
11) da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-

Št.

ritve: Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o urejanju naselij, Zakon o
upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 9. 2002, predvideni datum o
odločitvi o sprejemu ponudbe je 18. 9.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,
ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja cena, NC – najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povprečjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli
1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena
Reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1- slabe
1,5 – zadovoljive
2 -zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila
Rok izvedbe 15%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od
razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in programom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave
Finančna usposobljenost (bonitete, plačilna sposobnost) 10%
0- ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni
1- slabe(čista izguba, občasna blokada
ŽR, neporavnane obveznosti)
3- dobre(pokazatelji so pozitivni, približno enaki povprečju panoge, plačilno sposoben)
5- zelo dobre(pokazatelji so pozitivni, boljši od povprečja)
Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na oddelku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-14,
med 7. in 9. uro, do 4. 9. 2002.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Občina Laško
Ob-76001
1. Naročnik: Zdravsteni dom Slovenska
Bistrica.
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2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/84-32-430, faks 02/81-81-903.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zobotehnične storitve standardne in nadstandardne.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je možna za en sklop ali več sklopov
ali za vse skupaj:
– sklop 1: zobotehnične storitve v ZP
Slovenska Bistrica,
– sklop 2: zobotehnične storitve v ZP
Poljčane,
– sklop 3: zobotehnične storitve v ZP
Oplotnica,
– sklop 4: zobotehnične storitve v ZP
Pragersko,
– sklop 5: zobotehnične storitve v ZP
Makole.
5. Kraj izvedbe: na lokacijah kjer ZD Slovenska Bistrica opravlja svojo dejavnost: ZD
Slovenska Bistrica, ZP Oplotnica, ZP Poljčane, ZP Makole in ZP Pragersko.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 12. 2002
do 30. 11. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZD Slovenska
Bistrica, tajništvo, tel. 02/84-32-431, faks
02/81-81-903, kontaktni osebi: Brigita
Krajnčič, tel. 02/84-32-472 in Vera Korošec-Veber, tel. 02/84-32-468.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.160 SIT (vključno z DDV)
nakažite na PR 01313-6030924244.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 9. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica,
Partizanska ul. 30, 2310 Slovenska Bistrica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: podpisana bianco menica.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
zobotehničnih storitev 90 točk, reference
10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 856/1/1
Ob-76018
1. Naročnik: Dom dr. Jožela Potrča, Poljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ul. 1,
2319 Poljčane.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje poslovnih prostorov Doma dr. Jožeta
Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319
Poljčane.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Poljčane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 9. 2005, tri leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319
Poljčane, kontaktna oseba Silva Ocvirk v
času od 8. do 11. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 9. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na 01100-6030268582.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 9. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 9. 2002 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1 mio SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem naslovu iz katere je razvidno kdo je nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa,
– da je ponudnik v zadnjih treh letih
opravljal storitve čiščenja v vsaj treh javnih
zavodih s področja socialnega varstva in
zdravstva,
– da ponudnik nudi 45-dnevni plačilni
rok,
– da ponudnik razpolaga z ustreznimi tehničnimi sredstvi in strokovnim kadrom,
– da bo ponudnik sprejel v redno delovno razmerje delavcev, ki so do sedaj opravljali ta dela,
– da ponudnik izplačuje plače delavcev
v skladu s kolektivno pogodbo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni predpisana.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni posebnih predpisov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 11. 2002, 25. 9.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, izkušnje 15 točk, certifikat kakovosti 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane
Št. 2411-02-007
Ob-76081
1. Naročnik:
Republika
Slovenija-Ministrstvo za promet - Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: nadaljevanje študije uvedbe koncesijske obnove in
vzdrževanja državnih cest - dopolnitev
prve faze ter izvedba druge in tretje faze.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: na lokaciji naročnika .
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna .
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 11. 2002,
31. 7. 2003 (oziroma devet mesecev).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Urad za prometno politiko in mednarodne odnose, Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba 616, (Irena
Zore Willenpart) tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12 ure.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 10. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana .
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 10. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
naročnika št. 601, VI nadstropje, Langusova 4, Ljubljana .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 10%
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec, oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: kadrovske zmogljivosti izvajalca so navedene v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 120 dni od roka določenega za odpiranje ponudb. .
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so navedena in razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija - Ministrstvo za
promet - Urad za prometno politiko in mednarodne odnose, Langusova 4, 1535 Ljubljana, soba 616, (Irena Zore Willenpart)
tel. 01/478-82-72, faks 01/478-81-41.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002 .
Ministrstvo za promet
Ob-76090
1. Naročnik: Kobilarna Lipica.
2. Naslov naročnika: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, 6210 Sežana, faks 05/73-46-370
e-mail:lipica@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: rekonstrukcija ko-
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tlarne, strojne instalacije v kotlovnici hotela Maestoso.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: Hotel Maestoso Lipica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: druga
polovica septembra 2002, dokončanje:
čimkrajši možni rok.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, tel.
05/739-17-06 (tajništvo).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
na razpolago do 12. 9. 2002. Ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno ali ob predložitvi pooblastila podjetja za
dvig dokumentacije oziroma lahko pisno zahtevajo, da se jim razpisno dokumentacijo
pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Kobilarne
Lipica,
urad
Koper.
01100-6030234147.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe ki bodo prispele do 12. 9. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predložene na naslov: Kobilarne Lipica, Lipica 5,
6210 Sežana v zaprti kuverti “Kotlovnica
Maestoso”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 9. 2002 ob 13. uri v hotelu Maestoso.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5%, ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): da.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o kobilarni Lipica ZKL Uradni
list RS, št. 29-1826/1996, stran 2353.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 11. 2002; datum odločitve do 23. 9.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60%,
– rok izvedbe – 20%,
– plačilni rok – 10%,

Št.

– reference – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Kobilarna Lipica, Radivoj Kocjančič,
tel. 05/73-91-701 ali GSM: 031/445-635.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 8. 2002.
Kobilarna Lipica
Št. 777-6/2002
Ob-76093
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava primerjalne analize obstoječih podobnih izobraževalnih
programov s tega področja doma in v tujini (pridobivanje bench marking informacij); izdelava izhodišč za pripravo izvedbenega predmetnika in umestitve programa
izobraževanja v slovenski srednješolski sistem; priprava vsebinskega dela vzgojno-izobraževalnega programa podjetniške gimnazije; 1B – druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gimnazija Litija, Bevkova ulica 1C, Litija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september
2002, 17. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Igorij Parkel, tel. 01/89-81-211.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, od dneva objave do
poteka roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT z upoštevanjem 20%
DDV. Znesek se nakaže virmansko na transakcijski račun Občine Litija, št.
01260-0100002491 – javni razpis za podjetniško gimnazijo. Ponudnik mora obvezno navesti davčno številko.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44, drugo nadstropje. Zapečatena kuverta mora biti jasno označena
z napisom na prvi strani kuverte: “Ne odpiraj
– javni razpis, ponudba – Podjetniška gimnazija.” Na hrbtni strani kuverte mora biti
naveden popoln naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 9. 2002 ob 10. uri v sobi št. 47
(velika sejna soba), Občina Litija, Jerebova
14, Litija.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01
in 64/02).
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 30. 10.
2002, datum odločitve do 1. 10. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60%, reference 30%, priložena
izjava usposobljenega izvajalca o pripravljenosti za pilotsko izvajanje programa in izjava
o pripravljenosti sodelovanja pri pripravi vsebinskega dela programa podjetniške gimnazije 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija – Igorij Parkel, tel. 01/89-81-211.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Občina Litija

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 22-02
Ob-75860
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obvezilni
material in embalaža.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
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od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004, razdeljeno
na štiri obdobja po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.400 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo obvezilni
material in embalaža.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 6. 9. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 ali Podatke iz
bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi prijaviteljev tran-
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sakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4 točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 3 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva. (Pod to točko
lahko prijavitelji predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 15. 11. 2002,
odločitev o sprejemu 29. 11. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
70,000.000 SIT z DDV. Prijaviti se je možno na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo
usposobljenost priznal za 2 leti. Naročnik
bo oddal to javno naročilo po tretji točki
19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 08-02
Ob-75926
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ortopedske endoproteze.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno vrsto blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005, razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo ortopedske
endoproteze.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 9. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na
debelo;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. da je predložil BON-1 ali Podatke iz
bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4 točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi k
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 2 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da zagotavlja brezplačno uporabo instrumentarija v primeru nabave novih endoprotez;
13. referenca proizvajalca: da blago proizvajalca, ki ga prijavitelj ponuja na tem razpisu, uporablja vsaj ena univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica ali specialistična
ortopedska bolnišnica (klinika), ki letno
opravi več kot 250 operacij sklepnih protez
(kolki, kolena, skočni sklep in ramena) v
Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;
14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 6. 11. 2002,
odločitev o sprejemu 24. 11. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 70 točk;
2. reference proizvajalca – 30 točk.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
155,000.000 SIT z DDV. Prijava na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo usposobljenost priznal za tri leta. Naročnik bo oddal to
javno naročilo po prvi točki 19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor

Št.

Št. 06-02
Ob-76013
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicinski potrošni material za rentgenologijo
in angiografijo.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: prijava na posamezno vrsto blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 razdeljeno
na dve obdobji po šest mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Monika Lepoša, univ. dipl.
ek., tel. 02/321-25-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na TRR št. 01100-6030278185, s pripisom za razpisno dokumentacijo Med. potr.
mat. za rentgenologijo in angio.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 9. 2002, do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost ponudbe nad 30,000.000 SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;
3. lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
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nosti v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 ali Podatke iz
bilance uspeha in Podatke iz bilance stanja
s potrdilom banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne
predložijo obrazca BON-1); dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev prijav;
6.1 da ima:
– prihodke, izkazane pod zap. št. 4 točke A obrazca BON-1, enake ali večje od
1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od 1/4 ocenjene vrednosti tega razpisa;
6.2 da ima:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca BON-1,
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da zagotavlja razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja;
8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok od datuma prevzema blaga;
10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
11. da bo dobavni rok največ 30 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;
12. referenca proizvajalca: da posamezna vrsta blaga proizvajalca, ki ga prijavitelj
ponuja na tem razpisu, uporablja vsaj ena
univerzitetna bolnišnica, splošna bolnišnica
ali specializirani center za rentgenologijo in
angiologijo v Sloveniji, Evropski uniji ali ZDA;
13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na
katere se prijavljajo).
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: predložitev ponudb do 12. 11. 2002,
odločitev o sprejemu 29. 11. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk; referenca proizvajalca 30 točk.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
90,000.000 SIT z DDV. Prijava na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo usposobljenost priznal za eno leto. Naročnik bo
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oddal to javno naročilo po prvi točki
19. člena ZJN-1.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 317
Ob-76038
1. Naročnik: Osnovna šola Stična.
2. Naslov naročnika: Cesta druge grupe 38, 1295 Ivančna.
3. (a) Vrsta in količina blaga: - meso, piščančji izdelki, - mesnine in salame, ribe in ribji izdelki, - mleko in mlečni
izdelki, - kruh in pekovski izdelki, - slaščičarski izdelki, - zamrznjeni izdelki iz
testa, - sveže sadje in zelenava, - konzervirano sadje in zelenjava ter zamrznjena zelenjava, - splošno prehrambeno
blago, - moka in testenine.
(b) Kraj dobave: Ivančna Gorica, Višnja
Gora.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi za en ali

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji
Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji
Št. 640-437/02
Ob-75882
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270
Ormož.
3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek:
1. točka drugega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih.
4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevoz
šolskih otrok za šolsko leto 2002/2003.
5. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /
6. Kraj izvedbe: Občina Ormož.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
8. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2002 do
31. 8. 2003.
9. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Olga Bedenik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 8. do 10. ure.
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več sklopov, vendar mora ponuditi vse artikle v sklopu.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: za sklop sadje in zelenjava bo sklenjena pogodba za
vsake 4 mesece, za sklopa meso in mesnine in salame za 6 mesecev in za vse ostale
sklope 12 mesecev.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, Miro Rovšek, faks 24-16-213, tel.:
24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 8. do 12. ure ali po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobraževanje št.: 01261- 6030716108, sklic na
št.: 50015-317.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 13. 9. 2002.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevane.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena v drugi fazi postopka.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Osnovna šola Stična

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 9. 2002 ob 10. uri,
Ptujska c. 6, Ormož.
12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
13. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 5%,
– finančna usposobljenost – 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

20. Datum in številka objave neuspešnega razpisa: 12. 7. 2002, Ob-73880.
21. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Občina Ormož

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 12-I2/02
Ob-75839
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: kardiokirurški medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;
2. Salus Ljubljana d.d., Mašere Spasičeva 10, 1000 Ljubljana;
3. Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana;
4. Medine k.d., Erjavčeva 30, 3000
Celje;
5. Cardio Medical d.o.o., Ul. bratov Učakar 102, 1000 Ljubljana;
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6. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Pro-Gem:
9,900.000 SIT; Salus: 1,833.378,60 SIT;
Emporio Medical: 2,875.662 SIT; Medine:
346.803,38
SIT;
Cardio
Medical:
1,045.000 SIT; Thomy Frey East:
3,531.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive zaradi različnega števila ponujenih vrst blaga.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54871.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 13-I1/02
Ob-75840
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: kardiološki medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kjer je prijava na posamezno vrsto blaga: cena 70 točk, reference
proizvajalca 30 točk. Kjer je prijava na skupino: končna vrednost skupine 70 točk, reference proizvajalca 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 6210 Sežana;
2. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana;
3. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana;
4. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana;
5. Johnson & Johnson S.E., Šmartinska
c. 140, 1000 Ljubljana;
6. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva 32b,
1000 Ljubljana;
7. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana;
8. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
9. Angiomedic d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana, za skupino 7.
7. Pogodbena vrednost: Cardio Medical:
19,196.470 SIT; Salus: 13,932.039,02
SIT; MM Surgical: 15,775.357,50 SIT; Auremiana: 10,679.608,25 SIT; Johnson & Johnson: 167.340 SIT; Sind: 5,640.930 SIT;
Thomy Frey East: 1,058.000 SIT; Sanolabor:
3,429.120
SIT;
Angiomedic:
5,708.566,04 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /

Št.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 4 z dne 18. 1. 2002, Ob-62480.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 005/2002
Ob-75841
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška programska oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Symantec:
Skupina Atlantis, Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,688.000 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,810.400 SIT, 5,688.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je izvedel drugo fazo omejenega postopka za sklop B: Oracle in za
sklop C: Symantec. Za sklop B: Oracle je
naročnik prejel le eno ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 021/2002
Ob-75842
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: širitev obstoječih strežnikov sistema
DALET z Windows NT strežniško gručo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 80%, plačilni pogoji 5%, tehnična ustreznost opreme 15%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63, Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
25,104.553,25 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,499.999 SIT, 25,104.553,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 464-02
Ob-75844
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava,
9220 Lendava.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 34,
9220 Lendava, tel. 02/578-92-10, faks
02/578-13-64.
3. Datum izbire: 26. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ultrazvočni aparat za ginekološki in
otroški dispanzer, Lendava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so bila najnižja ponudbena
cena s ponderjem 80% in čim ugodnejši
plačilni pogoji s ponderjem 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elmed Aleš Gospodarič s.p., Goriška ulica 6, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 11,950.848
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,435.000 SIT, 11,950.848 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 2536/02
Ob-75848
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava števcev električne energije v
obdobju 2002/2003 po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana,
d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena cena (83% delež),
– reference razpisane opreme (7% delež),
– rok plačila (7% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1 “Enofazni enotarifni števci električne energije“ (1000 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 2 “Enofazni dvotarifni števci električne energije“ (400 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
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– sklop 3 “Trifazni enotarifni števci električne energije“ (1400 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– sklop 4 “Trifazni dvotarifni števci električne energije“ (400 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– SKLOP 5 “Trifazni elektronski statični
števci“ (300 kosov): Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 “Enofazni enotarifni števci električne energije“ (1000 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, v skupni ponudbeni vrednosti
13,997.000 SIT (brez DDV), s proizvajalcem Iskraemeco, d.d., Kranj,
– sklop 2 “Enofazni dvotarifni števci električne energije“ (400 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, v skupni ponudbeni vrednosti
6,649.600 SIT (brez DDV), s proizvajalcem
Iskraemeco, d.d., Kranj,
– sklop 3 “Trifazni enotarifni števci električne energije“ (1400 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, v skupni ponudbeni vrednosti
32,795.000 SIT (brez DDV), s proizvajalcem Iskraemeco, d.d., Kranj,
– sklop 4 “Trifazni dvotarifni števci električne energije“ (400 kosov): Elektronabava, d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče, v skupni ponudbeni vrednosti
10,881.200 SIT (brez DDV), s proizvajalcem Iskraemeco, d.d., Kranj,
– sklop 5 “Trifazni elektronski statični
števci“ (300 kosov): Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo, v skupni ponudbeni vrednosti 31,470.000 SIT (brez DDV), s
proizvajalcem Siemens-Landis & GYR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ponudbe za
posamezne sklope so oddali štirje ponudniki:
– sklop 1–4: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 5: 4 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 “Enofazni enotarifni števci električne energije“ (1000 kosov): 13,997.000
SIT (brez DDV), 13,997.000 SIT (brez DDV),
– sklop 2 “Enofazni dvotarifni števci električne energije“ (400 kosov): 6,649.600 SIT
(brez DDV), 6,649.600 SIT (brez DDV),
– sklop 3 “Trifazni enotarifni števci električne energije“ (1400 kosov): 32,795.000
SIT (brez DDV), 32,795.000 SIT (brez
DDV),
– sklop 4 “Trifazni dvotarifni števci električne energije“ (400 kosov): 10,881.200
SIT (brez DDV), 10,881.200 SIT (brez
DDV),
– sklop 5 “Trifazni elektronski statični
števci“ (300 kosov): 32,100.000 SIT (brez
DDV), 31,470.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 9. 8. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 1
Ob-75858
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,
4264
Bohinjska
Bistrica,
tel.
04/577-00-00, faks 04/577-00-13.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, podružnica Srednja vas 69 v Bohinju in enota
Vrtec Bohinj, Mencingerjeva ulica 4, 4264
Bohinjska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena do 80 točk, celovitost
ponudbe 5 točk, boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 5 točk, dodatne ugodnosti 5
točk in reference 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. GKZ Srednja vas, z.o.o., Srednja vas
73, 4267 Srednja vas v Bohinju; za dobavo
govejega in telečjega mesa,
2. JEM - Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice; za dobavo
svinjskega mesa,
3. JEM - Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice; za dobavo mesnih izdelkov,
4. JEM - Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji plavž 14, 4270 Jesenice; za dobavo perutninskega mesa in izdelkov iz perutninskega mesa,
5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče; za dobavo mleka in mlečnih izdelkov,
6. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce; za dobavo kruha,
7. Pekarna Planika, d.o.o., Bled, Triglavska 43, 4260 Bled; za dobavo pekovskega
peciva in keksov,
8. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce; za dobavo slaščičarskih izdelkov in čokolade,
9. PIK AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič; za dobavo svežega sadja,
10. PIK AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič; za dobavo sveže zelenjave,
11. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo; za dobavo testenin,
12. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo; za dobavo konzerviranega sadja, sadnih sirupov in sokov,
13. PIK AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič; za dobavo jajc,
14. PIK AS, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič; za dobavo zamrznjenih prehrambenih izdelkov,
15. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo; za dobavo raznega prehrambenega blaga.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Št. 091-7-13/02
Ob-75891
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za pripravo subcelularnih
frakcij mikroorganizmov – sklop A – stresalni inkubator. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– za sklop A – stresalni inkubator:
– cena,
– dodatna tehnična lastnost,
– garancijska dobava,
– reference ponudnika.
Najugodnejši ponudnik je po merilih iz
razpisne dokumentacije prejel najvišje število točk;
– za sklop B – centrifuga, naročnik ni
pridobil dveh samostojnih ponudb, zato v
skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1
ni izbral najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,876.880
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,708.401,92 SIT (z DDV),
2,876.880 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 091-5-13/02
Ob-75892
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sistem za merjenje pritiska in volumna. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– garancijska doba.
Najugodnejši ponudnik je po merilih iz razpisne dokumentacije prejel višje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bia d.o.o., Teslova 30,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 5,673.702
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,181.368 SIT (z DDV), 5,673.702
SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 402-04-6/2002
Ob-75899
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-1805.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 89 vozil za potrebe državnih organov po Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe – do 30 točk;
3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 12 točk;
4. rok dobave – do 8 točk;
5. certifikat kakovosti ISO 9001 – 5
točk;
6. finančna sposobnost ponudnika – 4
točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Revoz d.d., Direkcija
prodajne mreže, Dunajska 22, 1000 Ljubljana in Suzuki Odar d.o.o., Stegne 33,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 199,132.600
SIT – Revoz d.d. in 5,981.530 SIT – Suzuki Odar d.o.o.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– specifikacija št. 1: 1,970.000 SIT,
1,840.000 SIT ;
– specifikacija št. 2: 2,220.000 SIT,
2,070.000 SIT;
– specifikacija št. 3: 2,550.000 SIT,
2,360.000 SIT;
– specifikacija št. 4: 2,650.000 SIT,
2,550.000 SIT;
– specifikacija št. 5: 2,750.000 SIT,
2,600.000,00 SIT;
– specifikacija št. 6: 2,800.000 SIT,
2,600.000 SIT;
– specifikacija št. 7: 2,800.000 SIT,
2,600.000 SIT;
– specifikacija št. 8: 3,190.000 SIT,
2,880.000 SIT;
– specifikacija št. 10: 4,660.000 SIT,
4,300.000 SIT;
– specifikacija št. 11: 4,620.000 SIT,
4,280.000 SIT;
– specifikacija št. 12: 4,100.000 SIT,
3,800.000 SIT;
– specifikacija št. 13: 4,330.000 SIT,
3,990.000 SIT;
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– specifikacija št. 14: 4,820.000 SIT,
4,400.000 SIT;
– specifikacija št. 15: 5,770.000 SIT,
5,250.000 SIT;
– specifikacija št. 16: 3,049.000 SIT,
2,990.765 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 24-25 z dne 22. 3. 2002,
Ob-66292.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 6366/02; 627/02
Ob-75908
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, tel.
01/478-52-52.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava pisarniškega materiala (1. sklop) in tonerjev (2. sklop),
kraj dobave je Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili za 1. sklop sta bili:
cena in kvaliteta vzorcev, za 2. sklop pa
samo cena. Za 1. sklop je bila izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba, za 2. sklop
pa najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: pri obeh sklopih je bila
najugodnejša ponudba družbe Mladinska
knjiga Birooprema, d.d.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za obdobje 24 mesecev znaša
82,039.902,14 SIT skupaj z DDV, in sicer
za 1. sklop 35,995.734,72 SIT skupaj z
DDV, za 2. sklop pa 46,044.167,42 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za 1. sklop
je prispelo 6 ponudb, za 2. sklop pa 7 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe za 1.
sklop je bila 21,744.416,14 SIT skupaj z
DDV, vrednost najnižje ponudbe pa
16,990.028,28 SIT skupaj z DDV. Vrednost
najvišje ponudbe za 2. sklop je znašala
28,890.669,60 SIT, vrednost najnižje ponudbe pa 23,022.083,71 SIT skupaj z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Ministrstvo za finance
Št. 031-17/02
Ob-75912
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Litija.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 10,
1270 Litja.
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3. Datum izbire: 29. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila, ki se bo skladno s tipizacijo
vozil GZS preuredilo v gasilsko vozilo s
cisterno GVC 24/50 1+2. Kraj dobave:
gasilski dom Litija, Ljubljanska 10, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so bile ocenjene
po naslednjih merilih: izpolnjevanje tehničnih zahtev – do 40 točk, cena – do 40 točk,
rok dobave – do 30 točk, reference – do
10 točk. Izbrani ponudnik je dosegel najvišje število točk glede na razpisana merila,
izpolnjuje pa tudi ostale pogoje razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gimpex d.o.o., Ločna
10a, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 12,770.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,840.000 SIT, 12,770.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo Litija
Št. 51/8/02
Ob-75930
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, Splošna bolnišnica Maribor:
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in
ostalo sadje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316
Zgornja Ložnica: za skupino sadje domače;
2. KZ Ptuj, z.o.o., Miklošičeva ulica 12,
2250 Ptuj: za skupino zelenjava sveža;
3. Mercator, d.d., Market program sadje, zelenjava, Tržaška c. 33, 2000 Maribor: za skupino agrumi, tropsko in lupinasto
sadje.
7. Pogodbena vrednost:
11. za skupino zelenjava sveža in naravno kisana: 2,359.718 SIT,
13. za skupino sadje domače:
1,717.272,90 SIT,
14. za skupino agrumi, tropsko, lupinansto in ostalo sadje: 476.262,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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1. skupina zelenjava sveža in naravno kisana: 2,751.980 SIT; 2,359.718 SIT;
2. skupina sadje domače: 1,798.116,25
SIT; 1,717.272,90 SIT;
3. skupina agrumi, tropsko, lupinasto in
ostalo sadje: 618.580 SIT; 476.262,32
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba velja za čas od 1. 8. 2002
do 31. 8. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 022/2002-1
Ob-75932
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 15. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup FM oddajnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,321.040
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu s 2. točko prvega odstavka 20 člena
ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Ob-75937
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 16. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v drugi fazi omejenega postopka je bilo za izbiro ponudbe edino merilo najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v drugi fazi omejenega
postopka je bilo naročilo dodeljeno kandidatu Liko Pris d.o.o., Verd 100a, Vrhnika,
ki se je v prvi fazi omejenega postopka uvrstil na listo kandidatov za dobavo računalniške opreme za dobo dveh let.
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7. Pogodbena vrednost: 10,792.080
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,993.940 SIT, 10,792.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 9. 4. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Onkološki inštitut
Št. 4/2002
Ob-75957
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava službenih oblačil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ker naročnik ni pridobil dveh
samostojnih in pravilnih ponudb od dveh
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov, se javni razpis ni končal z izborom najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 53-54 z dne 21. 6.
2002, Ob-72742.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Žale, d.o.o.
Ob-75964
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10, telefaks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
12. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: plazma sterilizator.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno
pridobljenem mnenju Urada za javna naročila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Johnson & Johnson s.e., Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,286.610
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,286.610 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 6/2002
Ob-75968
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor,
faks
02/33-27-661,
tel.
02/33-13-551.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: en stroj za pometanje cest, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– tehnične zahteve 30,
– cena 25, servis 15,
– reference 10,
– garancija 8,
– plačilni pogoji 5,
– dobavni pogoji 5,
– druge ugodnosti 2;
izbran je bil ponudnik, ki je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidričeva ulica 16, 2230 Lenart.
7. Pogodbena vrednost: 38,771.096
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,021.378 SIT z vključenim DDV,
33,789.785 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Št. 402-04-20/2002
Ob-75972
JN: 13/02-VV
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala in papirja za potrebe državnih organov v Ljubljani, ponovitev javnega naročila v neuspelih skupinah; 2. skupina: papir za fotokopiranje in 5. skupina: material za tiskarno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
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3. certifikat SIST EN ISO 9002 – 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 2. skupina: papir za
fotokopiranje; Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2,1512 Ljubljana; 5. skupina: material za tiskarno Mladinska knjiga birooprema d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.
Pogodbena vrednost:
2. skupina: z 20% DDV 77,508.552 SIT;
5. skupina: z 20% DDV 18,460.922,58
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2. skupina: 86,720.345,54 SIT,
77,508.552 SIT;
5. skupina: 21,448.094,67 SIT,
18,460.922,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS. št. 16 z dne 22. 2. 2002,
Ob-64660.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 402-04-139/01
Ob-75980
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala in
papirja za potrebe državnih organov v
Ljubljani, po skupinah:
1. skupina: material za tisk (tonerji,
črnila, kartuše, trakovi);
2. skupina: papir za fotokopiranje;
3. skupina: papirna galanterija (kuverte,
registratorji, mape, zvezki, bloki, obrazci);
4. skupina: potrošni in pisarniški material
(pisala, lepila, spenjači, diskete, CD, audio
in video kasete);
5. skupina: material za tiskarno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
stroritve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk,
3. popust na uradni cenik za pisarniški
material izven specifikacije – skupaj največ
12 točk,
4. certifikat SIST EN – 5 točk.
Naročnik ni mogel izbrati dobavitelja za
2.in 5. skupino, ker niso bili izpolnjeni
zakonski pogoji za oddajo naročila po prvem
odstavku 76. člena ZJN-1 (dve pravilni
ponudbi), zaradi česar se javno naročilo v
teh dveh skupinah ponovi..
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: material za tisk (tonerji, črnila,
kartuše, trakovi) DZS d.d., Založništvo in
trgovina, Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
2. skupina: papir za fotokopiranje;
ponovitev javnega naročila,
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3. skupina: papirna galanterija (kuverte,
registratorji, mape, zvezki, bloki, obrazci)
Extra lux d.o.o., Cesta na Brdo 49,1000
Ljubljana,
4. skupina: potrošni in pisarniški material
(pisala, lepila, spenjači, diskete, CD, audio
in video kasete) Extra lux d.o.o., Cesta na
Brdo 49, 1000 Ljubljana,
5. skupina: material za tiskarno ponovitev
javnega naročila.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: z 20% DDV 106,673.520,93
SIT;
2. skupina: ponovitev;
3. skupina: z 20% DDV 48,829.994,64
SIT;
4. skupina: z 20% DDV 81,278.885,40
SIT;
5. skupina: ponovitev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 123,702.687,32 SIT,
106,673.520,93 SIT;
2. skupina: ponovitev;
3. skupina: 69,831.630,86 SIT,
48,829.994,64 SIT;
4. skupina: 95.748.390,66 SIT,
81,278.885,40 SIT;
5. skupina: ponovitev.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS. št. 16 z dne 22. 2. 2002,
Ob-64660.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Št. 402-04-7/2002
Ob-76011
07/02
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup, dobava, montaža in sevisiranje fotokopirnih strojev z dodatno opremo za potrebe državnih organov, upravnih enot in ostalih upravnih organov Republike Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena – do 100
točk, 2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo. ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Minolta d.o.o., Vodovodna 101, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 70,559.280
SIT za nakup dobavo in montažo fotokopirnih strojev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbeno vrednost sestavljata cena
fotokopirnega stroja z zahtevano dodatno
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opremo in končna cena kopij- vzdrževanja v
celotni življenjski dobi fotokopirnega stroja:
– skupina 1: 1,842.569,49 SIT, 769.230
SIT,
– skupina 2: 2,397.223,22 SIT,
1,163.340 SIT,
– skupina 3: 6,814.908,34 SIT,
2,937.510 SIT,
– skupina 3a: 6,814.908,34 SIT,
2,937.510 SIT,
– skupina 4: 10,072.781,62 SIT,
5,271.840 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade
Ob-76040
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rudarski kabli.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: do določenega roka oddaje
ponudb so bile naročniku predložene 4 pravočasne ponudbe. Pri pregledu in analizi
ponudb pa se je ugotovilo, da nobena od
ponudb ni pravilna in samostojna po 76. členu ZJN-1. Postopek oddaje javnega naročila se bo nadaljeval po postopku s pogajanji
po določbah 20. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik
Št. B7/02
Ob-76059
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,
1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 2. 7. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava stroja za pometanje cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 50 točk, garancijski rok
10 točk, dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum d.o.o., Mala
ulica 8, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 16,480.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba: 16,990.000 SIT,
najnižja ponudba: 16,480.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 31. 5.
2002, št. 48, Ob-70314.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-76074
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vozila, mehanizacija in oprema za
vzdrževanje AC Šentjakob – Kompolje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za posemezni sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas
d.o.o., Koprska c. 94, 1000 Ljubljana –
sklop V.
7. Pogodbena vrednost: 2,062.022,40
SIT – sklop V.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop III – 1 ponudba,
– sklop V – 3 ponudbe,
– sklop VII – 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklopa III in VII je naročnik sprejel
sklep da izvede postopek s pogajanji brez
predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 17/2002, 119/02
Ob-76076
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 34 kosov usmerjevalnikov z enim
vmesnikom Ethernet (10/100 Mb/s), z
možnostjo nadgradnje z vmesnikom za
najeti vod, ISDN, ADSL in Ethernet (od
tega 20 usmerjevalnikom ISDN, 10
usmerjevalnikov ADSL in 4 usmerjevalniki Ethernet 10 Mb/s), 5 kosov usmerjevalnikov, z možnostjo nadgradnje z
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vmesnikom za najeti vod, ISDN, ADSL in
Ethernet, z dvema vmesnikoma Ethernet (10/100 Mb/s).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnične zahteve, reference in kadri.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Softnet d.o.o., Motnica 7, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,548.755,20 SIT (DDV je vključen),
15,556.464 SIT (DDV je vključen).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Institut informacijskih znanosti (IZUM)
Št. 091-3-17/02
Ob-76055
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za celično inženirstvo,
sklop A - prenosna naprava za meritve kvalitete zraka v aseptični komori, sklop B UV-VIS spektrofotometer s tiskalnikom, sklop C - celični CO2 inkubator, sklop F ozmometer s priborom.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za sklop A: cena, servis,
garancijska doba, certifikati ali dokazila za
terapevtsko rabo, za sklop B, C, F: cena,
servis, garancijska doba. Najugodnejši ponudnik je po merilih iz razpisne dokumentacije prejel višje število točk. Za sklopa D inkubator za diferenciranje celic in E - vlačilec za kvarčne mikropipete naročnik ni pridobil dveh samostojnih ponudb, zato v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni
izbral najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A - prenosna naprava za meritve kvalitete zraka v aseptični
komori, sklop B - UV-VIS spektrofotometer
s tiskalnikom, sklop C - celični CO2 inkubator, sklop F - ozmometer s priborom: Medistar d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop A - prenosna naprava za meritve kvalitete zraka v
aseptični komori: 1,101.596,89 SIT (z
DDV), sklop B - UV-VIS spektrofotometer s
tiskalnikom: 3,408.894,22 SIT (z DDV), sklop C - celični CO2 inkubator: 1,686.360
SIT (z DDV), sklop F - ozmometer s priborom: 1,032.267,60 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop A - 2,
sklop B - 2, sklop C - 2, sklop F - 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop A: 3,181.812 SIT (z DDV),
1,101.596,89 SIT (z DDV), sklop B:

6,432.228 SIT (z DDV), 3,408.894,22 SIT
(z DDV), sklop C: 2,106.480 SIT (z DDV),
1,686.360 SIT (z DDV), sklop F:
1,032.267,60 SIT (z DDV), 961.104 SIT
(z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Medicinska fakulteta

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 3/2002
Ob-75958
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/420-17-00.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dobava in montaža fontan.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ker naročnik ni pridobil dveh
samostojnih in pravilnih ponudb od dveh
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov, se javni razpis ni končal z izborom najugodnejšega ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-72279.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Žale d.o.o.
Št. 2/2002
Ob-75959
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/420-17-00.
3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: tlakovanje poti na pokopališču Žale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 7,707.300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,027.000 SIT, 7,707.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-72277.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Žale, d.o.o.
Ob-75987
1. Naročnik: Žale Javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/420-17-00.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova prezračevanja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel dve ponudbi, od katerih je bila ena nepravilna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 14. 6.
2002, Ob-72280.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Št. 4/2/2002
Ob-75998
1. Naročnik: Dom upokojencev Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: 5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16; tel. 05/339-41-00,
faks 05/339-41-60.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela - prenova zunanjih oken in vrat.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrič d.o.o., Goriška 57,
5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 45,915.238,32
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,310.504 SIT, 45,915.238,32
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 54 z dne 21. 6. 2002,
Ob-72608.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-76002
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacijski sistem
Brezovica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Novo mesto d.d.,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 17,111.180,90
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,290.602,70 SIT, 17,111.180,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-76003
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: kanalizacijski sistem odpadnih voda na območju Dolenjih Kamenc.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VIAS d.o.o. Novo mesto,
Ljubljanska cesta 51, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 19,209.992,58
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,212.772,84 SIT, 19,209.992,58 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-76004
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
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3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacijski sistem naselij Smolenja vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPI tehnika d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 23,003.378,81
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,375.265 SIT, 23,003.378,81
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-76005
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacijsko omrežje
v KS Dolž.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Malkom d.o.o. Novo
mesto, Ljubljanska cesta 13, 8000 Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 21,394.500,37
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,278.646 SIT, 21,394.500,37 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-76006
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacija v Gotni vasi
kanal 2 in 4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Malkom d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto.
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7. Pogodbena vrednost: 20,436.705,33
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,102.509 SIT, 20,436.705,33
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-76007
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: kanalizacija Družinska vas.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPI tehnika d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 20,928.276
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,545.550,20 SIT, 20,928.276 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 344-04-2/02-34
Ob-76023
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
tel.
02/870-55-10,
faks
02/870-55-41.
3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: cesta v Strojno - rekonstrukcija lokalne ceste Ravne-Strojna
(LC 350 110 - Slanikova bajta - odcep za
Perše, pododsek B) III. faza javni razpis.
Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem - Strojna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 80 točk,
– reference: 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slemenšek gradbena mehanizacija in gradbena dela, Marjan Slemenšek s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 23,749.410
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40%.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,500.000 SIT, 23,749.410 SIT (brez
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-76008
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks 07/39-32-505.
3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodohran Hrušica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
7. Pogodbena vrednost: 24,671.619,72
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,206.638,87 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,529.836,78 SIT, 24,671.619,72
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št. 350-01-4/02-34
Ob-76024
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
tel.
02/870-55-10,
faks
02/870-55-41.
3. Datum izbire: 11. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zunanja ureditev naselja
Javornik javni razpis.
Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem - Javornik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 80 točk,
– reference 20 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM Slovenj
Gradec d.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 22,845.668
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40%.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,598.237,70 SIT, 22,845.668
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 03/02-743
Ob-76028
1. Naročnik: Občina Križevci;
2. Naslov naročnika: Križevci 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/588-81-40,
faks 02/587-10-31; e-pošta: obcina.krizevci@siol.net.
3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova občinske javne
poti Gajševci – Precetinci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 90% in garancijski rok 10%. Izvajalec je bil izbran na
osnovi najvišjega števila točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Svržnjakova 13, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena
vrednost:
19,366.977,60 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbran ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,703.988 SIT (z DDV),
19,366.977,60 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka razpisa prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Občina Križevci
Št. 4022-165/02-24
Ob-76029
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova lokalne ceste
Prežganje – Volavlje, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hip Plus d.o.o.; Vače
103, Vače.
7. Pogodbena vrednost: 46,074.087
SIT (cena vključuje DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,978.141 SIT, 46,074.087 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-165/02-24
Ob-76030
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. Datum izbire: 21. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova lokalne ceste
Pečar – Javor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 56,929.302
SIT (cena vključuje DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,226.125 SIT, 56,929.302 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-165/02-24
Ob-76031
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. Datum izbire: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova lokalne ceste
Tuji grm – Koške poljane, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 30,835.688
SIT (cena vključuje DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,715.371 SIT, 30,835.688 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št.

Št. 4022-165/02-24
Ob-76032
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova Tivolske ceste
in križišča Bavarski dvor, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
119,040.767,60 SIT (cena vključuje DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 125,300.214 SIT, 119,040.767,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/02
Ob-76071
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: Šmarje–Dragonja; dograditev pasu za počasni promet od km 6,220
do km 6,920; cestni del in konstrukcije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana + CPK d.d.,
Ulica XIV maja 15, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1.1.1 185,979.328,68 SIT,
– sklop 1.1.2 74,140.975,49 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1.1.1 212,104.248 SIT in
185,979.328,68 SIT,
– sklop 1.1.2. 85,706.242,08 SIT in
74,140.975,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8.2002.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/02
Ob-76075
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukcije na avtocesti A1, odsek 0654
Logatec – Unec od km 3,800 do km
2,000.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis Nizke gradnje
d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
95,140.917,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 113,793.355,20 SIT, 95,140.917,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 353-20/00
Ob-76077
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/30-63-100, faks
07/36-37-402.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in povečanje obstoječe čistilne naprave Metlika – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 80 točk (po formuli),
– plačilni pogoji – 0-8 točk,
– reference – 0-5 točk,
– garancijski rok za odpravo pomanjkljivosti za gradb. obrtniškega dela – 0-2 točki,
– garancijski rok za vgrajeno opremo –
0-5 točk.
Po merilih je izbrana najugodnejša ponudba, ki je prejela največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad, d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Kočevarjeva 4,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
198,874.641,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 300,649.740,85 SIT, 198,874.641,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpis prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001,
Ob-48505.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Občina Metlika
Št. 2167/1-2002
Ob-76082
1. Naročnik: Komunala Kranj, Javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja nadstrešice
nad poslovilnim objektom - I. faza na
mestnem pokopališču v Kranju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 50%,
– rok izvedbe 30%,
– garancija 20%.
Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik,
ki je zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik d.d., Stara
cesta 2, 4220 Škofja Loka.
7. Pogodbena vrednost: 16,904.551
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,462.922 SIT, 16,542.938,23
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Komunala Kranj,
Javno podjetje, d.o.o.
Ob-76083
1. Naročnik: Občina Majšperk.
2. Naslov naročnika: Majšperk 32 a,
2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30, faks
02/794-42-21.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 240020 Podlože–Lokanja vas
na območju Občine Majšperk.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference, finančna usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška cesta 49 a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 34,124.000
SIT, omejitev razpoložljivi finančni viri.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 108,063.402 SIT in 73,489.637 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Občina Majšperk
Št. 01/2002
Ob-76087
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:
obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni
cesti LC 052040 – Topla, odsek Fajmutovo kopiše – Končnik – Karavla, dolžine 1,284km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GM in GD “Slemenšek“,
s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 37,318.608 SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,262.391,50 SIT, 37,318.608 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Občina Črna na Koroškem
Št. 02/2002
Ob-76088
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:
obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni
cesti LC 257010, Črna – Mežica, odsek
Helena – Mitnek, dolžine 1,207 km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 41,428.508,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,018.874 SIT, 41,428.508,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Občina Črna na Koroškem
Št. 03/2002
Ob-76089
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.

3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:
obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni
cesti LC 252020, Črna – Javorje, odsek
odcep Kavšak – Dretnikovo sedlo, dolžine 1,886 km.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradnje IGEM d.o.o.,
Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec.
7. Pogodbena vrednost: 50,169.900
SIT.
8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,737.002 SIT, 50,169.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Občina Črna na Koroškem

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 1
Ob-75843
1. Naročnik: Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ul. 1,
9220 Lendava.
3. Datum izbire: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: ekološka sanacija rudarskih objektov in naprav za
pridobivanje ogljikovodikov v RS, letni
načrt za leto 2002, specialna rudarska
dela, sklop aktivnosti C.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Crosco, Ul. grada Vukovara 18, Zagreb, Croatia.
7. Pogodbena vrednost: 222.708,10
EUR.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponudba 298.479 USD,
najnižja ponudba 222.708,10 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2002.
Nafta Lendava, d.o.o.
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Št. 90315-7/2002-12
Ob-75874
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Dolina,
4.2. izvedba zemljiškokatastrske nove izmere “Breg 1“,
4.3. izvedba zemljiškokatastrske nove izmere “Rečica-Sedraž“,
4.4. izvedba zemljiškokatastrske nove izmere “Tepanje“.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sanacija zemljiškega katastra v k.o.
Dolina: izvajalec ni izbran – samo ena ponudba,
– izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere “Breg 1“: izvajalec je Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje,
– izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere “Rečica-Sedraž“: izvajalec je Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije
10, 3000 Celje,
– izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere “Tepanje“: izvajalec je Geodetski zavod Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– ni pogodbe.
– 5,360.000 SIT,
– 1,876.000 SIT,
– 1,130.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec sodeluje pri vseh treh nalogah, izvaja 2,5% vrednosti posamezne naloge.
9. Število prejetih ponudb: 1, 4, 3, 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišjih ponudb: ena ponudba, 5,890.000 SIT, 2,580.000 SIT,
1,882.000 SIT, vrednost najnižjih ponudb
je navedena v 7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90315-9/2002-8
Ob-75875
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. posebna naloga iz DKN.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Št.

– posebna naloga iz DKN: izvajalec je.
Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,539.896
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost najvišje ponudbe: 2,743.200
SIT, vrednost najnižje ponudbe je navedena
v 7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 363-03-2/01
Ob-75898
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a,
1000
Ljubljana,
telefaks
01/478-1805.
3. Datum izbire: 7. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: upravljanje
poslovnih prostorov državnih upravnih
organov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. reference ponudnika – do 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – do
12 točk;
4. strokovna izobrazba kadrov – do 12
točk;
5. lastna dežurna služba – 10 točk;
6. standard ISO 9001 – 7 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL d.d., Frankopanska
18/a, Ljubljana (oba sklopa).
7. Pogodbena vrednost: 20,704.096
SIT (sklop A) in 15,544.375 SIT (sklop B).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,780.002
SIT/mesečno,
in
1,101.940 SIT/mesečno (sklop A); ter
1,139.187 SIT/mesečno in 604.520
SIT/mesečno (sklop B).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: Zadnja (18.) pogodbena stranka je
pogodbo za sklop A podpisala dne 9. 7.
2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Št. 28/02
Ob-75910
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
toplotnih izolacij (1A - zap.št.1).
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo ni bilo oddano, naročnik je prejel samo eno pravilno
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 171/2001
Ob-75913
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: potovalne
storitve po sklopih:
1. sklop: vse vrste prevozov,
2. sklop: namestitvene storitve doma in
v tujini,
3. sklop: organizacija poslovnih srečanj
(kongresov, seminarjev in podobno) doma
in v tujini,
4. sklop: organizacija obiskov sejmov,
festivalov in podobno - doma in v tujini.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. sklop: Adria Airways d.d., Kuzmičeva
7, Ljubljana, Golfturist d.o.o., Ljubljana, Occasio d.o.o., Maribor, Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana, Globtour d.o.o., Baragova
5, Ljubljana;
2., 3. in 4. sklop: Golfturist d.o.o., Ljubljana, Occasio d.o.o., Maribor, Kompas
d.d., Pražakova 4, Ljubljana, Airpass d.o.o.,
Vošnjakova 16, Ljubljana, Globtour d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana .
7. Pogodbena vrednost: celotna skupna letna pogodbena vrednost za vse sklope je 80,000.000 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ker so vsi ponudniki ponudili enake
cene v II. fazi omejenega postopka, je naročnik sklenil pogodbe z vsemi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 34-35 z dne 11. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
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Št. 12/02
Ob-75927
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 17. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 5 – elektroinštalaterstvo-izvajanje elektroinštalaterskih del
na objektu Splošne bolnišnice Maribor
– Računalniški center.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova ul. 2, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15,090.378
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,102.756 SIT z DDV, 15,090.378
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 25. 7.
2002 do 10. 9. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001, Ob-54869.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 13/02
Ob-75928
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,
2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
3. Datum izbire: 18. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: gradbena,
obrtniška in inštalacijsko vzdrževalna
dela, za skupino 2 – talne obloge – polaganje talnih oblog na Oddelku za transfuziologijo in imunohematologijo v
Splošni bolnišnici Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
predračuna.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aktual, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 27, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 720.672 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 975.780 SIT z DDV; 720.672 SIT z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 8.
2002 do 31. 8. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001, Ob-59001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51678.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 35207/00023/2002
Ob-75935
1. Naročnik: Občina Hoče – Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta
15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20; faks
02/616-53-30.
3. Datum izbire: 24. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti na območju Občine Hoče –
Slivnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in usposobljenost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alzis, Pogrebno podjetje;
Jožica Coif s.p., Mariborska cesta 100,
2312 Orehova vas.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Občina Hoče – Slivnica
Št. 67/2298/2002
Ob-75938
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: antikorozijska zaščita daljnovodov 110 in 400 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik bo vsak daljnovod posebej ocenjeval na podlagi naslednjih meril: skupna ponudbena cena (80%), s strani naročnikov ocenjene reference ponudnika in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca) za zadnjih 5
let na DV 110 kV in več (5%), kvadratura s
strani naročnikov potrjenih referenc ponudnika in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca)
za zadnjih 5 let na DV 110 kV ali več (5%), s
strani naročnikov ocenjene reference ponudnika in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca) za zadnjih 5 let na drugih kovinsko predalčnih konstrukcijah na nezavarovani višini 5 m
ali več (2,5%), kvadratura s strani naročnikov
potrjenih referenc ponudnika in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca) za zadnjih 5 let na
drugih kovinsko predalčnih konstrukcijah
(2,5%) plačilni pogoji (5%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sommy d.o.o., Nove Loke 46, 3330 Mozirje, za DV 2x110 kV Cirkovce-Zlatoličje; Final Pasarič d.o.o, Trubarjevo nabrežje 3, 3270 Laško, za DV 400
kV Divača-Melina; Tekol d.d., Ul. Pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor, za DV
400 kV Divača-Beričevo; Urban Zajc s.p.,
za DV 110 kV Šoštanj-Podlog II.
7. Pogodbena vrednost: DV 2x110 kV
Cirkovce-Zlatoličje kV: 7,161.600 SIT, DV

400 kV Divača-Melina: 75,611.431,20 SIT,
DV 400 kV Divača-Beričevo: 30,652.426
SIT; DV 110 kV Šoštanj-Podlog II:
8,724,480 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: DV 2x110 kV Cirkovce-Zlatoličje:
7,658.436 SIT, 7,161.600 SIT; DV 400 kV
Divača-Melina:
79,167.685,20
SIT,
75,611.431,20 SIT; DV 400 kV Divača-Beričevo: 30,652.426,80 SIT, 29,821.680
SIT; DV 110 kV Šoštanj-Podlog II:
12,486.912 SIT, 8,724.480 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 8. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 21
Ob-75939
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija, tel. +386/7/48-02-000,
faks +386/7/49-21-528.
3. Datum izbire: 31. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: Main Feedwater Flow Measurement Accuracy Verification by an Ultrasonic Method.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 110. člen - točka 3: oddaja
naročila brez predhodne objave: naročilo
lahko izpolni le določeni izvajalec dela.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Westinghouse Electric
Europe S.A., Boulevard Paepsem, 20;
B.1070 Brussels, Belgium.
7. Pogodbena vrednost: 210.000 USD
(49,140.000 SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 210.000 USD
(49,140.000 SIT).
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 380-05-3/2002-6
Ob-75940
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 6. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok
s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral nobenega
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ponudnika, ker za vsak razpisni okoliš nista
prispeli po dve ponudbi, tako da ni bilo možno opraviti izbire, kot to zahteva 76. člen
Zakona o javnih naročilih, zato bo naročnik
izvedel postopek s pogajanji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 8. 2002.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 17/02
Ob-75942
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport.
2. Naslov naročnika: Ul. Vita Kraigherja
8, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 5. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije PGD, PZR, PZI za
izgradnjo osrednjega stadiona v Ljudsken vrtu v Mariboru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: OFIS Arhitekti, projektivni biro d.o.o. Ljubljana Beethovnova 9.
7. Pogodbena vrednost: 37,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,344.000 SIT, 37,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 8. 2002.
Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Zavod za šport
Št. JR S 5/02
Ob-76060
1. Naročnik: Snaga Javno podjetje,
d.o.o..
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98,
telefon 01/477-96-00.
3. Datum izbire: 7. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: drobljenje
odpadkov na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje v Ljubljani za leto 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker ni bila predložena nobena pravilna ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

Št.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: naročilo ni bilo oddano.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 8. 2002.
Snaga Javno podjetje, d.o.o.

Podelitev koncesij
Št. 423-04-19/2002-1110
Ob-75904
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, kot koncedent na
podlagi 16. in 17. člena Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 in
60/02), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
izbirne gospodarske javne službe
plakatiranja in obveščanja.
1. Predmet in območje koncesije: izvajanje izbirne gospodarske javne službe plakatiranja in obveščanja na območju Mestne občine Novo mesto, na javnih površinah in prostorih na posameznih lokacijah, za posamezno vrsto obvestilnih mest, med katere sodijo:
1.1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
1.2. samostoječe svetlobne vitrine,
1.3. plakatni stebri
1.4. slikovno ali pisno obdelane stene
zgradb,
1.5. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
1.6. transparenti,
1.7. druge vrste oglaševanja po ponudbi izvajalcev.
2. Začetek in čas trajanja koncesije: začetek koncesije je predvidoma 1. 1. 2003; koncesija se podeljuje za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja brez javnega razpisa vsako
leto za eno leto, vendar največ do pet let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
ostale obveznosti do Mestne občine Novo
mesto,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzroči tretji osebi.
4. Obvezne sestavine za prijavo na razpis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
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usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– dosedanje izkušnje ponudnika – reference – 30 točk,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost – 20 točk,
– ostale ugodnosti:
– koncesijska dajatev – 40 točk,
– obveščanje za potrebe Mestne občine Novo mesto – 10 točk.
7. Rok in način predložitve prijav: do
30. 9. 2002 do 12. ure, na naslov Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis za plakatiranje in obveščanje“. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
8. Rok za izbor koncesionarja: koncedent bo sprejel odločitev v roku 60 dni od
odpiranja ponudb.
9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: 15 dni po
izdaji odločbe.
10. Odgovorne osebe za dajanje pisnih
in ustnih informacij med razpisom: ponudniki lahko dobijo dodatne pisne informacije
na pisna vprašanja, poslana do 23. 9. 2002.
Odgovorna oseba za posredovanje informacij je Jože Kobe.
11. Druge informacije o naročilu:
Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med
8. in 14. uro do vključno 23. 9. 2002, Mestna občina Novo mesto, tajništvo Sekretariata za okolje, prostor in komunalne zadeve, pisarna 91/III, Novi trg 6.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT; virmansko, na podračun EZR Mestne občine Novo mesto,
številka: 01285-0100015234, s pripisom:
razpisna dokumentacija – javni razpis za plakatiranje in obveščanje.
Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 30. 9.
2002 ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine
Novo mesto, Novi trg 6, soba: 94/III, 8000
Novo mesto.
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru zbranega enakega števila točk za posamezno dejavnost podeli lokacije več izvajalcem, odda lokacije samo za določene
dejavnosti oziroma da ne izbere nobenega
ponudnika.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 8. 2002.
Mestna občina Novo mesto
Št. 352-05-08/2002-3
Ob-76037
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 13. člena Odloka za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 69/02) Občina Gornja
Radgona objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo
čistilne naprave in za izvajanje
gospodarske javne službe čiščenja
komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda v mestu Gornja Radgona
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1. Razpisovalec (koncedent): Občina
Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona, tel. 02/561-16-71, faks
02/564-38-14.
2. Predmet razpisa: koncesija za izgradnjo čistilne naprave za mesto Gornja Radgona in izvajanje gospodarske javne službe
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za mesto Gornja Radgona.
3. Obseg koncesije:
– izgradnja naprave za čiščenje odpadnih voda po sistemu B.O.T. velikosti 8.500
PE (prva faza) s poznejšo dogradnjo do
predvidenih 15.200 PE, (II. faza),
– izvajanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda za mesto Gornja Radgona na podlagi
veljavne slovenske zakonodaje s področja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ob
upoštevanju normativov Evropske skupnosti.
Koncesija se izvede na podlagi prostorsko izvedbenega akta in v skladu s projektno – tehnično dokumentacijo koncesionarja, ki jo predhodno sprejme oziroma potrdi
koncedent.
Predmet koncesije je izgradnja vseh objektov in naprav skupne čistilne naprave potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v mestu Gornja Radgona in
naseljih, ki so z javno kanalizacijo priključeni na javno čistilno napravo (v nadaljevanju:
čistilna naprava).
Predmet koncesije je še:
– odkup zemljišča za potrebe gradnje
čistilne naprave, ki ostane v posesti koncesionarja, v lasti pa koncedenta;
– priprava lokacijske dokumentacije in
skupaj s koncedentom vodenje postopka
pri upravnem organu za pridobitev lokacijskega dovoljenja za čistilno napravo in komunalno infrastrukturo za potrebe te;
– projektiranje, izgradnja obratovanje,
vzdrževanje in financiranje izgradnje čistilne
naprave in vse potrebne komunalne infrastrukture za potrebe nemotenega delovanja le-te na območju, ki ga zajema koncesija, skladno z zakonom o varstvu okolja,
drugimi zakoni, podzakonskimi predpisi in
standardi na tem področju.
Predmet koncesije je lahko tudi gradnja
kanalizacijskega omrežja, če je to v interesu
koncedenta in koncesionarja.
V tem primeru koncesija zajema tudi
upravljanje in gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki so že izgrajeni, ter upravljanje in gospodarjenje z objekti
in napravami, ki služijo odvajanju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ki jih bo
izgradil koncesionar.
4. Trajanje koncesije
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje se sklene za dobo 25
let vključno s fazo izgradnje, ki traja največ
1,5 leta. V to obdobje se ne všteva pripravljalno obdobje (priprava projektne in druge
dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja itd.)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe, oziroma v skladu z najemni določili.
Koncesija traja, dokler ne nastopi eden
od razlogov iz 41. in 42. člena Zakona o
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gospodarskih javnih službah (s prenehanjem
koncesijske pogodbe, z predčasnim odkupom koncesije, z odvzemom koncesije, s
prenosom v režijski obrat itd).
Po prenehanju koncesijske pogodbe zaradi izteka roka, za katerega je bila sklenjena, objekti neodplačano preidejo v last koncedenta.
Kolikor koncesijsko razmerje preneha
pred iztekom roka, za katerega je bila koncesija podeljena, objekti odplačno preidejo
v last koncedenta v skladu s pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.
5. Udeleženci razpisa
Razpisa za pridobitev koncesije se lahko
udeležijo fizične in pravne osebe, konzorcij
z določenim nosilcem ali kapitalska družba
(v kateri je lahko udeležen tudi javni kapital),
če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Koncesionar je
lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje
pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
določili tega javnega razpisa in v skladu z
določili razpisne dokumentacije ter mora
vsebovati:
1. Podatki o ponudniku s predstavitvijo.
2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev –
registracija za opravljanje razpisane dejavnosti.
3. Potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev, določenih z zakoni.
4. Izjava, da ponudniku zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe na področju, ki je
predmet razpisa, oziroma je z njim neposredno povezano.
5. Dokazilo, da pooblaščena oseba za
podpis ni pravomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
6. Izjava, da ima ponudnik poravnane vse
zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.
7. Dokazila, da je tehnično ter kadrovsko usposobljen za kakovostno izvajanje
razpisane dejavnosti.
8. Potrdilo ustrezne finančne institucije
o celotnem prometu v zadnjih 3 poslovnih
letih.
9. Referenčne liste o že zgrajenih objektih in napravah s področja, za katero se
podeljuje koncesija oziroma podobnih projektih, ter izvajanje koncesijskih dejavnosti.
10. Vplačilo varščine ali bančno garancijo za resnost ponudbe, nepreklicno in
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 0,2% od
ponudbene vrednosti investicije.
11. Tehnični del ponudbe mora vsebovati izjavo ponudnika, da bo izgradil čistilno
napravo v okviru najsodobnejše tehnologije
in opreme, ter veljavne zakonodaje.
Poleg tega morajo biti jasno prikazani
načini in postopki ter ukrepi, ki jih bo izvedel koncesionar pri izgradnji čistilne naprave, planiran čas izgradnje naprave, način in
finančni pogoji za upravljanje s sistemom in
obseg stroškov za izdelavo potrebne dokumentacije.

12. Investicijski del ponudbe mora vsebovati višino investicije, zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo celotne investicije, način in pogoje zadolževanja, ustrezno izjavo
o zagotavljanju sredstev in o pogojih zadolževanja s strani vodstva podjetja. Predvideni morajo biti tudi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja.
13. Cena storitev, struktura stroškov,
projekcija finančnih obremenitev za občino
v odvisnosti od pritoka fekalnih odplak na
čistilno napravo ter projekcija finančnih
obremenitev končnih uporabnikov na m3
(pitne) vode.
14. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik koncesije.
15. Navedba pooblaščenih oseb ali službe ponudnika, ki na zahtevo koncedenta
oziroma njegovega pooblaščenca daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.
16. Izjava, da se ponudnik strinja z vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb.
17. Izjava, da se ponudnik strinja s priloženo koncesijsko pogodbo ter predlog
sprememb.
Opombe k 6. točki:
– noben ponudnik ne more sodelovati v
razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi drugega ponudnika,
– v postopku izbire najugodnejšega ponudnika bodo obravnavane le celovite ponudbe,
– celotna ponudba mora biti jasna in čitljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom
v zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov, medvrstičnega teksta in brisanja,
– celotna ponudba mora biti sestavljena
v slovenskem jeziku, če je sestavljena v drugem jeziku, mora biti uradno prevedena in
overjena,
– vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe
nosijo ponudniki, tudi če ne pride do sklenitve koncesijskega razmerja,
– koncesionar mora poleg, v tem razpisu določenih pogojev izpolnjevati še pogoje
iz 6. člena Odloka za podelitev koncesije za
izgradnjo čistilne naprave (Uradni list RS,
št. 69/02).
Ponudniki imajo pravico in možnost da
dobijo na vpogled Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Gornja Radgona
(Uradne objave občine Gornja Radgona, št.
23/99).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. Ekonomska merila (skupaj) - 40%:
– cena očiščene vode v SIT/m3 40%;
2. Tehnične rešitve (skupaj) - 20%:
– ustreznost tehnološke rešitve - 12%
– zanesljivost in trajnost obratovanja sistema, tudi po prenehanju koncesijskega
razmerja (investicijsko vzdrževanje in obnove vitalnih delov) - 8%;
3. Kvalifikacije ponudnika - 20%:
– kadrovska sposobnost ponudnika za
izvedbo naročila - 6%,
– pozitivne reference za podobne naloge, tudi v Sloveniji - 6%,
– finančna sposobnost ponudnika - 8%;
4. Ostale ugodnosti, ki jih ponudi koncesionar - 20%:
– koncesijska dajatev - 6%,
– druge ugodnosti - 14%;
Skupaj - 100%
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8. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z dnem objave tega razpisa in po
vplačilu nevračljivega zneska v višini
100.000 SIT na TRR Občine Gornja Radgona, št. 01000-0100012612, sklicna št.
352-05-8/2002-3/DK, in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu Občinske
uprave.
Informacije v zvezi z razpisom dajejo po
predhodni najavi in v roku 14 dni po objavi
razpisa Dragan Kujundžič in Jožica Kovač
Štefur na tel. 02/561-16-71.
Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb prične teči
naslednji dan po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS in izteče dne 15. 10.
2002 ob 12. uri.
Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo: “Ne
odpiraj – razpis za podelitev koncesije za
izgradnjo čistilne naprave in za izvajanje GJS
čiščenje odpadnih voda v mestu Gornja
Radgona” morajo prispeti v tajništvo Občinske uprave, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, v zgoraj navedenem roku ne glede na vrsto prenosa te pošiljke.
Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka roka za predložitev ponudb ob 12.30 v
veliki sejni sobi občine Gornja Radgona.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Izbira koncesionarja
Odločba o izboru koncesionarja bo izdana najkasneje v roku 60 dni. Vsi ponudniki
na javnem razpisu imajo položaj stranke v
upravnem postopku. Razpis je uspel tudi,
če prispe samo ena ponudba.
Občina Gornja Radgona

Javni razpisi
Št. 403-47/2002
Ob-75905
Popravek
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2002, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7.
2002, Ob-74342, se v B točki razpisa iz
splošnih pogojev črta tretji odstavek, ki
se je glasil: “Prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno mero do tiste
višine vrednosti investicije, kot jo za posamezno proračunsko obdobje, določi
občinski svet.
Občina Ajdovščina
Popravek
Št. 6420-1/02
Ob-75982
V javnem razpisu za sofinanciranje delovanja lokalnih mladinskih svetov v letu 2002,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 2 z dne
11. 1. 2002, Ob-61801, se v petem odstavku 7. poglavja, ki govori o tretjem roku,
do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, popravi besedilo
in se glasi:

Št.

– do 2. 9. 2002 za tretji krog financiranja oziroma za sofinanciranje v obdobju september-december 2002.
Ponudnik mora ponudbo za dodelitev
sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, na naslov Urada RS za mladino, p.p.
1711, 1001 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad RS za mladino
Ob-76162
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenija in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
objavlja RS, Servis skupnih služb vlade
Popravek št. 1 predobjave pogodbe za
gradnjo
Izgradnja veterinarskega in
fitosanitarnega objekta na mejnem
prehodu Obrežje za inšpekcijske
službe
Obrežje, Dolenjska, Slovenija
1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0107.01.
4. Financiranje: finančni memorandum
SI 0107.01.
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb vlade RS.
6. Opis pogodbe
Aktivnosti tega razpisa zajemajo izgradnjo veterinarskega in fitosanitarnega objekta (št. 28 in 29) na mejnem prehodu Obrežje za inšpekcijske službe in dobavo opreme za normalno funkcioniranje veterinarske
in fitosanitarne inšpekcije v skladu z EU normami in standardi. Razpisana dela bodo zajemala gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela in dobavo opreme. Gre za razpis z
enim sklopom, zato bo izbrani izvajalec
gradbenih del dobavil tudi zahtevano opremo za veterinarski in fitosanitarni objekt.
7. Ocenjeno število in imena sklopov:
en sklop.
8. Predvideni datum objave: zadnji kvartal leta 2002.
9. Dodatne informacije: FIDIC –Pogodbeni pogoji za gradnjo, Prva izdaja 1999.
10. Pravna podlaga: uredba Sveta (EEC)
št. 3906/89 o Ekonomski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope
(18. 12. 1989).
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-76165
In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement between the Government of Republic of Slovenia
and European Commission on implementation of measures on financial, technical and
other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, Article 2 (OG RS 39/00) and according to Articles 117 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pu-
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blic Tender Performed the Republic of Slovenia, The Joint Services of the Government of the Republic of Slovenia, announce
Correction No 1 to Works Contract
Forecast
Title: Construction of Veterinary and
Phytosanitary Facilities at the Border
Inspection Post Obrežje
Location: Obrežje, Dolenjska region,
Slovenia
1. Publication reference
2. Procedure: local open tender.
3. Programme: Phare SI 0107.01.
4. Financing: SI 0107.01.
5. Contracting authority: The Republic
of Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description
The activities for this tender are the construction of veterinary and phytosanitary facilities at the border inspection post Obrežje
(buildings No 28 and 29) and the supply of
the equipment to enable proper functioning
of the veterinary and phytosanitary inspection in line with the EU norms and standars.
Works shall include construction, craftsman
and installation works. Since a single tender is envisaged for the project, the equipment for the veterinary and phytosanitary
inspection at the Border Inspection Post
(BIP) Obrežje shall be supplied by the Works
Contractor.
7. Indicative number and titles of lots:
single lot.
8. Intended timing of publication: last
quarter of the year 2002.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: Phare: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th of December 1989 on economic aid to certain countries of Central and Eastern Europe, as
amended.
The Republic of Slovenia
Joint Services of the Government
Št. 172/350

Ob-75851

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Prehrambeni izdelki, kozmetika,
varnost igrač – pomoč in podpora
laboratorijem za uradni nadzor trga
Slovenija
1. Sklic objave: Europeaid/114177/
D/S/SI
2. Postopek: Odprti
3. Program: Phare
4. Financiranje: Phare, SI2001.02.01 –
Prost pretok blaga
5. Podpisnik pogodbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu z Finančnim memorandumom
2001, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme za projekt
“Prehrambeni izdelki, kozmetika, varnost
igrač – pomoč in podpora laboratorijem za
uradni nadzor trga“, v treh (3) sklopih. Cilj
projekta je podpreti Inštitut za varovanje

Stran

6096 / Št. 74 / 16. 8. 2002

zdravja Republike Slovenije pri izpolnjevanju zahtev na podlagi evropskih uradno priznanih standardov in pri izvrševanju testnih
postopkov na podlagi horizontalnih EU direktiv glede varnosti izdelkov, če izvirajo iz
nadzora trga ali iz uradne zdravstvene mejne kontrole.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega naslednjo dobavo opreme:
– sklop 1: tekočinski in plinski kromatograf z masnim spektrometrom,
– sklop 2: aparati za avtomatsko nasajanje in štetje mikroorganizmov,
– sklop 3: aparati za uporabo v živilski
mikrobiologiji.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop ali za več sklopov ali za vse
sklope. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav članic ter držav ali območij regij,
ki so vključene in/ali pooblaščene z uredbo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
pogodba financira (glej tudi točko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Contracts’. (dostopno na internet naslovu:
“http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm“).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in pod-izvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za enega ali več
sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne
bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko v
svoji ponudbi navede, da bo ponudil popust v primeru, da bo njihova ponudba
sprejeta za več sklopov.
Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki za sklop 1 morajo skupaj s
ponudbo predložiti razpisno garancijo v vrednosti 66.000 Euro. Garancija bo vrnjena
neuspešnim ponudnikom ob zaključku razpisne procedure in uspešnemu ponudniku
ob podpisu pogodbe. Razpisna garancija
bo vnovčena v primeru ko izbrani ponudnik
ne bo izvršil vseh obveznosti navedenih v
ponudbi.
Razpisna garancija ni zahtevana za sklop
2 in/ali sklop 3.
12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik za sklop 1 mora ob
podpisu pogodbe dostaviti izvedbeno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti v
Euro. Izvedbena garancija mora biti dostavljena najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe s strani podpisnika pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne dostavi zahte-
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vane izvedbene garancije v tem roku, bo
pogodba nična, in nova pogodba se lahko
sklene (oblikuje in pošlje) s ponudnikom, ki
je predložil drugo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki je ustrezala tehničnim zahtevam.
Izvedbena garancija ni zahtevana za
sklop 2 in/ali sklop 3.
13. Informativni sestanek
Informativni sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90
dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema za vse tri sklope mora biti dobavljena in nameščena v roku 4 mesecev
od podpisa pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjih dveh naslovih:
– Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in
sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva 44,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 520
5745, faks + 386 1 520 5730, kontaktna
oseba: Andreja Zorič;
– Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 252 8800,
faks. + 386 1 425 2085, kontaktna oseba:
Caroline Maion.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi razpisom poslati pisno na naslov: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva 44,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 520
5745, faks. + 386 1 520 5730, kontaktna
oseba: Andreja Zorič ali na spletno stran:
http://www.sigov1.sigov.si/ivz/, z navedbo številke objave (pod točko 1 zgoraj) in
naslova projekta, vsaj 21 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki 19.
Podpisnik pogodbe mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vsa vprašanja vsaj 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi
na zgornji spletni strani. Na vprašanja, ki
bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe
ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 21. 10. 2002
do 10. ure zjutraj po lokalnem času, na
naslov: Inštitut za varovanje zdravja Republi-

ke Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva
44, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10.
2002 ob 11. uri po lokalnem času, na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva 44,
1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb se lahko udeleži le en predstavnik
ponudnika, ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska Komisija iz sredstev Phare v okviru Finančnega Memoranduma, ki sta ga za leto 2001
podpisali Evropska Komisija in Republika
Slovenije. Pravna podlaga za objavo razpisa
je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim in drugimi oblikami sodelovanja (Ur.l. RS, št.
56/93), Finančni pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun
Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjena z
uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23.
novembra 1998, še posebej pa poglavje IX
Zunanja pomoč ter Zakona o javnih naročilih, odstavek 2a člena 2 (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00).
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 172/350

Ob-75852

Supply Procurement Notice
Foodstuffs, Cosmetics, Safety of Toys –
Assistance and Support to Official
Market Surveillance Laboratories
Slovenia
1. Publication reference: Europeaid/
114177/D/S/SI
2. Procedure: Open
3. Programme: Phare
4. Financing:
Phare,
Project
SI2001.02.01 – Free Movement of Goods
5. Contracting authority: Republic of Slovenia, Ministry of Health
Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum 2001 concluded between the European Commission and the Government of
Slovenia under the Phare Programme, offers are invited for the supply of equipment
for “Foodstuffs, Cosmetics, Safety of Toys
– Assistance and support to official market
surveillance laboratories”, in three (3) Lots.
The objective is to support the Institute for
Public Health of the Republic of Slovenia to
fulfil the requirements based on the European accreditation standards and to carry
out testing methods based on horizontal EC
directives regarding safety of products,
whether originating from market surveillance or official health border control.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1: Liquid and Gas Chromatograph
with Mass Spectrometer,
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– Lot 2: Instruments for automated plating and counting micro-organisms;
– Lot 3: Equipment for use in food microbiology.
Any Tenderer may tender for one lot only
or for several lots or for all of the lots. The
supplies tendered must fully comply with
the descriptions set out in the Technical
Specifications.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regulation or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract
is financed (see also item 21 below). All
goods provided for this contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of Instructions for External Relations contracts
(available from the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender for one or several
lots. Tenders for parts of a Lot will not be
considered. Any tenderer may state in their
tender that they would offer a discount in
the event that their tender is accepted for
more than one Lot.
Tenderers may not provide a tender for
a variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers for Lot 1 must provide a tender guarantee of 66.000 Euro when submitting a tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and
to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does
not fulfil all obligations stated in its tender.
The tender guarantee does not apply for
tenderers who will submit their tenders only
for Lot 2 and/or Lot 3.
12. Performance guarantee
The successful tenderer for Lot 1 will be
requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in Euro
when countersigning the contract. This must
be delivered within 30 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within
this period, the contract will be void and a
new contract may be drawn up and sent to
the tenderer which has submitted the next
most economically advantageous, compliant tender.
The performance guarantee does not
apply for tenderers who will submit their
tenders only for Lot 2 and/or Lot 3.
13. Information meeting and/or site visit

Št.

No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission
of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies for all Lots must be delivered and installed within 4 months after signature of the Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully with the Technical Specifications and
has to be economically the most advantageous offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available for collection at the following addresses:
– Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije / Institute for Public Health of the
Republic of Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary Microbiology,
Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Tel. + 386 1 520 5745, Fax. + 386 1 520
5730, Contact person: Ms. Andreja Zorič;
– Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +
386 1 252 8800, Fax. + 386 1 425 2085,
Contact person: Ms. Caroline Maion.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, which format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
/ Institute for Public Health of the Republic
of Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary Microbiology, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +
386 1 520 5745, Fax. + 386 1 520 5730,
contact person: Ms. Andreja Zorič or to the
following
Web
site:
http://
www.sigov1.sigov.si/ivz/, mentioning the
publication reference shown in item 1 and
the contract title, at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority
must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. The answers will also be
available at the above Web site. No further
clarifications will be given after this date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted at the latest on 21st October 2002
at 10.00 a.m. local time at: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije/Institute
for Public Health of the Republic of Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and
Sanitary Microbiology, Grablovičeva 44,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 21st October 2002 at 11.00
a.m. local time at Inštitut za varovanje zdra-
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vja Republike Slovenije / Institute for Public
Health of the Republic of Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary
Microbiology, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenia. Only one Tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis
The supply of the equipment is financed
by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2001. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
the implementation of Measures related to
the Financial, Technical and other forms of
Co-operation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, at last amended by the
Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).
Institute for Public Health
of the Republic of Slovenia
Št. 42/02

Ob-75966

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme
Nabava opreme za Nacionalno REITOX
Informacijsko točko in za programe
zmanjševanja škode ter programe
zmanjševanja ponudbe na področju
drog
Slovenija
1. Sklic objave: Europaid/113836/
D/S/SI
2. Postopek: Odprti mednarodni razpis
3. Program: Phare 2000 državni program za Slovenijo
4.
Financiranje:
Phare,
Projekt
SI0005.02.01
5. Podpisnik pogodbe: Urad Vlade Republike Slovenije za droge
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu z Finančnim memorandumom
2000, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme za Nacionalno REITOX Informacijsko točko in za programe zmanjševanja škode ter programe
zmanjševanja ponudbe na področju drog, v
sedmih sklopih.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega naslednjo dobavo opremo:
– sklop 1: informacijska oprema,
– sklop 2: metadon dispenzer,
– sklop 3: oprema za programe zmanjševanja škode in zmanjševanja ponudbe
na področju drog,
– sklop 4: mobilna oprema za programe
zmanjševanja ponudbe na področju drog,
– sklop 5: digitalna radio postaja,
– sklop 6: specialna video kamera,
– sklop 7: tehnična oprema za programe
zmanjševanja ponudbe na področju drog.
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Ponudnik lahko odda ponudbo za en
sam sklop ali za več sklopov ali za vse
sklope. Ponujena oprema mora v celoti
ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za
vse pravne in fizične osebe ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav članic ter držav ali območij regij,
ki so vključene in/ali pooblaščene z uredbo
ali drugimi specifičnimi instrumenti, ki se
nanašajo na program, v okviru katerega se
pogodba financira (glej tudi točko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Contracts’. (dostopno na internet naslovu:
“http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm“).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj
ene pravne skupine, ostalimi člani istega
konzorcija in pod-izvajalci) lahko predložijo samo eno ponudbo za enega ali več
sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne
bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko v
svoji ponudbi navede, da bo ponudil popust v primeru, da bo njihova ponudba
sprejeta za več sklopov.
Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo za sklope 2, 4 in 7,
skupaj s ponudbo, predložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za vse ponujene
sklope. Ta garancija bo po končanem postopku razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom, uspešnemu ponudniku(-kom) pa
potem, ko bodo pogodbo podpisale vse
stranke. Razpisna garancija bo unovčena,
če ponudnik ne bo izpolnil obveznosti, ki so
navedene v njegovi ponudbi.
Razpisna garancija ni zahtevana za sklope 1, 3, 5 in 6.
12. Izvedbena garancija
Ni zahtevana.
13. Informativni sestanek
Informativni sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90
dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena in nameščena v naslednjih rokih:
– sklop 1 v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe,
– sklop 2 v roku 4 mesecev od podpisa
pogodbe,
– sklop 3 v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe,
– sklop 4 v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe,
– sklop 5 v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe,
– sklop 6 v roku 3 mesecev od podpisa
pogodbe,
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– sklop 7 v roku 4 mesecev od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjem internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi na naslednjih dveh naslovih:
– Urad Vlade RS za droge, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 244
1208, faks + 386 1 244 1272, kontaktna
oseba: Milan Krek, dr. med., spec. soc.
med.,
– Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 252 8800,
faks + 386 1 425 2085, kontaktna oseba:
dr. Angelika Mlinar.
Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumentacije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi razpisom poslati pisno na naslov: Urad
Vlade RS za droge, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 244 1208,
faks + 386 1 244 1272, kontaktna oseba:
Milan Krek, dr. med., spec. soc. med., ali
na spletno stran http://www. uradzadroge.gov.si, z navedbo številke objave (pod
točko 1 zgoraj) in naslova projekta, vsaj 21
dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v točki 19. Podpisnik pogodbe mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vsa vprašanja vsaj 11 dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo
objavljeni tudi na zgornji spletni strani. Na
vprašanja, ki bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo
biti dostavljene najkasneje do 8. 10. 2002
do 10. ure zjutraj po lokalnem času, na
naslov: Urad Vlade RS za droge, Trubarjeva
3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10.
2002 ob 11. uri po lokalnem času, na Uradu Vlade RS za droge, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija. Odpiranje ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika,
ki mora predati poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska Komisija iz sredstev Phare v okviru Finančnega Memoranduma, ki sta ga za leto 2000
podpisali Evropska Komisija in Republika

Slovenije. Pravna podlaga za objavo razpisa
je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), Finančni pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun
Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjena z
uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23.
novembra 1998, še posebej pa poglavje IX
Zunanja pomoč ter Zakona o javnih naročilih, odstavek 2a člena 2 (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00).
Vlada Republike Slovenije
Urad za droge
Št. 42/02

Ob-75967

Supply Procurement Notice
Supply of Equipment for the National
REITOX Focal Point and the Drug
Supply Reduction and Drug Harm
Reduction Programmes
Slovenia
1. Publication reference: Europaid/
113836/D/S/SI.
2. Procedure: Open International Tender.
3. Programme: Phare 2000 National
Programme for Slovenia.
4. Financing:
Phare,
Project
SI0005.02.01.
5. Contracting authority: Governmental
Office for Drugs of the Republic of Slovenia
Contract specification.
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum 2000 concluded between the European Commission and the Government of
Slovenia under the Phare Programme, offers are invited for the supply of equipment
for the National REITOX Focal Point and the
Drug Supply Reduction and Drug Harm Reduction Programmes, in seven (7) Lots.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
– Lot 1: Computer equipment and related items,
– Lot 2: Methadone dispenser,
– Lot 3: Drug harm reduction and drug
supply reduction items,
– Lot 4: Drug supply reduction mobile
equipment,
– Lot 5: Digital radio-station,
– Lot 6: Special video camera,
– Lot 7: Drug supply reduction technical
equipment.
Any Tenderer may tender for one lot only
or for several lots or for all of the lots. The
supplies tendered must fully comply with
the descriptions set out in the Technical
Specifications.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consortium) of tenderers] of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regulation or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract
is financed (see also item 21 below). All
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goods provided for this contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration
that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations contracts (available from the following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the
same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender for one or several
lots. Tenders for parts of a Lot will not be
considered. Any tenderer may state in their
tender that they would offer a discount in
the event that their tender is accepted for
more than one Lot.
Tenderers may not provide a tender for
a variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers for lots 2, 4 and 7 must provide a tender guarantee of 1% of the offered
total price of the lots tendered when submitting their tender proposal. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been
completed and to the successful tenderer(s)
upon signature of the contract by all parties.
This guarantee will be called upon if the
tenderer does not fulfil all obligations stated
in its tender.
Tender guarantee is not applicable for
lots 1, 3, 5 and 6.
12. Performance guarantee
Not applicable.
13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period
of 90 days after the deadline for submission
of tenders.
15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered and installed for:
– Lot 1 within 3 months after signature
of the Contract,
– Lot 2 within 4 months after signature
of the Contract,
– Lot 3 within 3 months after signature
of the Contract,
– Lot 4 within 3 months after signature
of the Contract,
– Lot 5 within 3 months after signature
of the Contract,
– Lot 6 within 3 months after signature
of the Contract,
– Lot 7 within 4 months after signature
of the Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has
to be economically the most advantageous
offer.
Tendering

Št.

18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the
following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.
The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:
– Urad Vlade RS za droge / Governmental Office for Drugs, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. + 386 1
244 1208, Fax. + 386 1 244 1272, Contact person: Mr. Milan Krek, M.D., spec.
pub. health,
– Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +
386 1 252 8800, Fax. + 386 1 425 2085,
Contact person: Ms. Angelika Mlinar, Ph.D.
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, which format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Urad
Vlade RS za droge / Governmental Office
for Drugs, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Tel. + 386 1 244 1208, Fax. +
386 1 244 1272, Contact person: Mr.
Milan Krek, M.D., spec. pub. health or to
the
following
Web
site:
http://
www. uradzadroge.gov.si, mentioning the
publication reference shown in item 1 and
the contract title, at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority
must reply to all tenderers’ questions at
least 11 days before the deadline for submission of tenders. The answers will also
be available at the above Web site. No
further clarifications will be given after this
date.
19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted at the latest on 8th October 2002
at 10.00 a.m. local time at: Urad Vlade RS
za droge / Governmental Office for Drugs,
Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 8th October 2002 at 11.00 a.m.
local time at Urad Vlade RS za droge /
Governmental Office for Drugs, Trubarjeva
3, 1000 Ljubljana, Slovenia. Only one Tenderer’s representative, submitting the power
of attorney, may attend the opening session.
21. Legal basis
The supply of the equipment is financed
by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2000. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
the implementation of Measures related to
the Financial, Technical and other forms of
Co-operation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, at last amended by the
Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
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23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).
Governmental Office for Drugs
of the Republic of Slovenia
Št. 922-00-11/2002-1
Ob-75871
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01) in 70. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
53/02), in javnega poziva Evropske komisije v Official Journal of the European Community C 146 z dne 19. 6. 2002, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja
javni razpis
za zbiranje in sofinanciranje projektov
s programskega področja “Ohranjanje
narave, LIFE III – Narava projekti”
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje in
sofinanciranje predlaganih projektov predlagateljev s programskega področja
“Ohranjanje narave, LIFE III – Narava projekti” za leto 2003.
Vsebina projektov je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba o LIFE III finančnem programu
(Regulation EC 1655/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July
2000 concerning the financial Instrument
for the Environment, Official Journal L 19
28/7/2000),
– Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živeče flore in favne
(92/43/EEC, 21. maj 1992),
– Direktivo o ohranjanju prosto živečih
vrst ptic (79/409/EEC, 2. april 1979).
Za kandidaturo so primerni naravovarstveni projekti, ki zasledujejo cilje navedenih direktiv in prispevajo k ohranitvi,
vzdrževanju ali ponovni vzpostavitvi naravnih habitatov in/ali populacij vrst ter k njihovemu ugodnemu ohranitvenemu statusu po
pomenu iz Direktive 92/43/EEC.
Projekti morajo obravnavati:
– območja mednarodnega pomena za
habitate iz Dodatka I ali za vrste iz Dodatka II
Direktive 92/43/EEC ali za vrste, ki niso
prisotne v EU, ampak so na Dodatku I Resolucije št. 6 (4. 12. 1998) k Bernski konvenciji, in ki potrebujejo varstvene ukrepe,
– območja mednarodnega pomena za
vrste ptic z Dodatka I Direktive
79/409/EEC ali za migratorne vrste, ki so
prisotne v EU ali za vrste, ki niso prisotne v
EU, ampak so na Dodatku I Resolucije št. 6
(4. 12. 1998) k Bernski konvenciji, in ki
potrebujejo varstvene ukrepe,
– vrste z Dodatka II ali IV Direktive
92/43/EEC ali Dodatka I Direktive
79/409/EEC ali vrste, ki niso prisotne v EU,
ampak so na Dodatkih I ali II Bernske konvencije, in ki potrebujejo varstvene ukrepe.
Koordinator projektov prijavljenih na ta
razpis mora biti iz Slovenije, prijaviti pa je
možno projekte, v katere so vključene tudi
druge države članice.
Za ugotovitev primernosti predlaganega
projekta za sofinanciranje bodo za oce-
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njevanje, vrednotenje in določitev deleža
sofinanciranja uporabljena merila, ki jih uporablja Evropska komisija in so navedena v
dokumentu EC LIFE-NATURE, Application
file 2003.
Finančna soudeležba Evropske komisije
je do 50% stroškov naravovarstvenih projektov. Delež finančne soudeležbe Evropske
komisije lahko znaša tudi do 75% v primeru,
da projekt zadeva prioritetne habitate oziroma vrste z Direktive 92/43/EEC ali prioritetne vrste ptic, določene na osnovi 16. člena Direktive 79/409/EEC.
Dodelitev sredstev sofinanciranja v okviru državne pomoči za posamezen predlagan projekt je možna do zneska zaprošenih
sredstev in največ do 50% skupne vrednosti projekta. Za ugotovitev primernosti predlaganega projekta za sofinanciranje bodo
za ocenjevanje, vrednotenje in določitev
deleža sofinanciranja uporabljena enaka
merila kot jih uporablja Evropska komisija:
vsebinska popolnost in ustreznost, stopnja
doseganja ciljev iz zgoraj navedenih direktiv
in predvidenih učinkov projekta, reference
predlagatelja in sodelujočih partnerjev, finančna učinkovitost (viri financiranja, struktura predvidenih stroškov) in izvedljivost
projekta ter delež lastne soudeležbe. Sredstva sofinanciranja se bodo dodeljevala kumulativno za vloge z najvišjim zbirom točk
do obsega razpisanih sredstev. Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo bo sofinanciralo le projekte, ki bodo potrjeni in sofinancirani tudi s strani Evropske komisije.
Natančnejši opis predmeta naročila, pogoji in merila za zbiranje projektov in dodelitev sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji:
a) prijavni obrazec (“Project Application
File 2003”) s prilogami:
Priloga 1: Uredba o finančnem inštrumentu LIFE (2000 – 2004) (Regulation EC
1655/2000 of the European Parliament
and of the Council of 17 July 2000 concerning the financial Instrument for the Environment, Official Journal L 19 28/7/2000)
Priloga 2: Lista prioritetnih vrst ptic z
Direktive 79/409/EEC, ki imajo prednost
za financiranje LIFE,
Priloga 3: lista regij in NUTS kod,
Priloga 4: Standardna administrativna
pravila (Standard administrative provisions),
b) navodila za pripravo projektov (A Step
by Step Guide to Preparing a Project Proposal).
Projekte je potrebno oddati na obrazcih
EC LIFE-NATURE, Application file 2003.
Projekte je potrebno pripraviti v skladu s:
– Standard administrative provisions
LIFE, Chapter A, Chapter B, 20. 4. 2001 in
– LIFE-NATURE, A Step by Step Guide
to Preparing a Project Proposal, 2002.
2. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 9707 - Mednarodni projekti
LIFE III – Narava je za sofinanciranje predviden okvirni skupni znesek v letu 2002 in
2003 do 103,000.000 SIT (okvirno
453.000 EUR).
3. Predvideno obdobje porabe sredstev:
od 30. junija 2003 do 31. decembra 2006.
4. Rok v katerem lahko predlagatelji
predložijo vloge in način predložitve vlog:
upoštevane bodo vloge, ki bodo pravilno
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označene do 30. septembra leta 2002 do
10. ure prispele na naslov Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z naslovom prosilca, napisom
“Ne odpiraj - vloga LIFE III Narava projekt”
in z nazivom javnega razpisa. Pripisan naj
bo polni naslov pošiljatelja in ime pooblaščene osebe predlagatelja za udeležbo
na razpisu.
Projekte je potrebno oddati v 4 kopijah v
angleškem jeziku na obrazcih EC
LIFE-NATURE, Application file 2003.
Neustrezno predloženih in nepopolnih
vlog razpisna komisija ne bo obravnavala.
Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: javno odpiranje projektov bo 30. 9.
2002 ob 12. uri na Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, v sejni sobi, 2. nadstropje. Vloge se bodo odpirale po vrstnem
redu predložitve oziroma dospetja, s sprotnim pregledom popolnosti posamezne vloge.
5. Predlagatelji bodo po postopku obveščeni o potrebni dopolnitvi najpozneje v 20.
dneh od dneva odpiranja.
6. Predlagatelji lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v vložišču Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Projektna dokumentacija je v elektronski
obliki dosegljiva na spletnih straneh:
http://europa.eu.int/comm/environment/
life/home.htm
http://www.sigov.si/mop/index.htm
Kontaktna oseba za LIFE III - NARAVA na
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je
mag. Vesna Kolar – Planinšič, tel: 47873-88,
478-73-87
ali
e-mail:
vesna.kolar-planinsic@gov.si.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 36101-0010/2002-46/10 Ob-75911
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi 10. člena
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. l. RS, št. 49/00)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Predmet oddaje je:
1. poslovni lokal na naslovu: Koroška
cesta 29, Kranj,
2. poslovni prostor v pritličju, v izmeri
86,4 m2.
Izklicna cena najemnine za gostinstvo je
216.000 SIT/mesec.
K doseženi ceni se prištejeta davek na
dodano vrednost in komunalna taksa.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje davka, stroškov za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in obratovalnih ali individualnih stroškov, ki jih
bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
II. Poslovni prostori so praviloma namenjeni za namen: storitve, pisarne, trgovino
ali kakšno drugo mirnejšo dejavnost.
III. Poslovni prostori se oddajajo za nedoločen čas. Poslovni prostori se dajejo v
najem v stanju, po klavzuli “videno-oddano“
oziroma v kakršnem so.
Vsak ponudnik za svoje potrebe na svoje
stroške v skladu z bodočo namembnostjo

izvede prenovitvena dela in za ta namen
pridobi vsa ustrezna dovoljenja. Ogled poslovnih prostorov bo v četrtek, 22. 8. 2002
na samem kraju, ki ga bo omogočil predstavnik podjetja Domplana d.d., Kranj, od
10. do 11. ure.
IV. Čas za prispetje ponudb je do ponedeljka, 26. 8. 2002, na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ali z osebno oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, v času uradnih ur. Ponudbe morajo biti vložene v pisni obliki in zaprte v
ovojnici z obveznim imenom ponudnika in
oznako: “Ne odpiraj – razpis za poslovni
prostor“. Ponudbe, ki bodo prispele po preteku tega roka, ne bodo upoštevane. Odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 8. 2002 ob
13. uri, v sobi št. 8, v pritličju Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti
s seboj veljavno pooblastilo o zastopanju za
posamezen objavljen poslovni prostor in potrdilo o vplačani varščini. Ponudnik bo izbran na osnovi dražbe. Z izbranim ponudnikom se po odločbi župana v opcijskem roku 15 dni, sklene najemna pogodba za posamezen poslovni prostor.
Pravila dražbe
1. Dražbo vodi predsednik komisije ob
navzočnosti članov komisije.
2. Draži lahko tisti, ki ima potrdilo o plačani varščini.
3. Dražitelji za poslovni prostor lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT.
4. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
5. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
7. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
8. Morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
V. Za resnost ponudbe ponudnik vplača
varščino v višini trimesečne izklicne najemnine. Ponudnik, ki želi sodelovati na javnem
razpisu, mora najkasneje do 28. 8. 2002 vplačati varščino, navedeno v razpisu, na enotni
zakladniški račun Mestne občine Kranj, št.
01252-0100006472, sklic na št. odobritve
18 75515-2010011-00000002, s pripisom
pri namenu nakazila: Varščina za poslovni prostor in mora imeti poravnane vse dotedanje
obveznosti do Mestne občine Kranj.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo vplačana varščina vrnjena najkasneje v nominalnem znesku v roku 8 dni od
izbire najustreznejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik v roku 15 dni
po pravnomočnem sklepu o izbiri, zaradi
lastne krivde ne podpiše najemne pogodbe, se šteje da najemnik odstopa od pogodbe, zato si najemodajalec varščino kot
odstopnino (skesnino) obdrži.
Zaradi zavarovanja rednega plačevanja
najemnine oziroma utrditve pogodbenih obveznosti se vplačana varščina izbrane pravne osebe zadrži.
Ob morebitni prekinitvi najemne pogodbe se najemniku varščina vrne maksimalno
v revaloriziranem znesku v skladu z rastjo
življenskih stroškov v Republiki Sloveniji (in-
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flacija) oziroma maksimalno v višini zadnjih
treh ali štirih mesečnih najemnin, kar zavisi
od vplačila najemnika.
VI. Ponudbe interesentov za najem poslovnega prostora morajo vsebovati naslednja navedbe in dokazila:
1. številko in datum ponudbe;
2. načrtovani program dejavnosti in morebitno jamstvo oziroma priporočilo za njegovo uresničitev v poslovnem prostoru;
3. vsak ponudnik mora priložiti dokazilo
o strokovni usposobljenosti za opravljanje
dejavnosti:
– pravne osebe morajo oddati overjeno
dokazilo, da imajo sedež v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz sodnega registra, ki
vsebuje matično številko in ime odgovorne
osebe, ki ni starejši kot 30 dni,
– fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo in navedbo
EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a za
samostojnega podjetnika;
4. nekaj osnovnih podatkov o podjetju
oziroma gospodarskem ali drugem subjektu in njegovo dosedanje poslovanje;
5. dokazilo od sodišča, da podjetje ni v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ne starejše od 30
dni od objave razpisa;
6. potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajtve skladu s predpisi države;
7. finančna dokazila:
– pravne osebe: predložitev obrazca
BON-1, BON-2, oziroma BON-3 v izvirniku,
ki pa ne sme biti starejši od 30 dni, izdan pri
pristojni Agenciji za plačilni promet za zadnje obdobje ali
– samostojni podjetnik, obrtnik ali fizična oseba predložijo overjeno napoved za
odmero davka od dohodka iz dejavnosti,
oziroma napoved za odmero dohodnine za
leto 2001, potrdilo o povprečnem stanju
finančnih sredstev;
8. davčno številko in številko računa ponudnika z navedbo naslova in imena banke
ali druge finančne ustanove;
9. navedba morebitnih drugih ugodnosti
(število na novo odprtih delovnih mest, predplačilo najemnine za čim daljše obdobje,
višina vlaganj v poslovni prostor, nova dejavnost v kraju, sedanja neprimernost poslovnih prostorov ponudnika, dejavnost, ki
se primerno vključuje v okolje inp.);
10. vrnjene razpisne pogoje v izvirniku s
podpisano izjavo (predmetni dokument).
Dokumentacija, ki bo predložena pod
VI. točko se ne vrača in za nov razpis morajo prosilci, vložiti novo vlogo in novo dokumentacijo.
VII. Najemodajalec si pridržuje pravico,
da ne izbere nobene ponudbe; niti ni dolžan
skleniti najemne pogodbe s posameznim ponudnikom za posamezen poslovni prostor.
Mestna občina Kranj
Ob-76027
IZRAZ Ljubljana objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za program poslovni
sekretar, komercialist in komunala
I. Program poslovni sekretar za naslednja predmetna področja:

Št.

1. ekonomika in menedžment podjetja,
2. organizacija poslovanja,
3. sodobno pisarniško poslovanje,
4. praktično izobraževanje;
II. Program komercialist za naslednja
predmetna področja:
1. poslovodenje,
2. informatika v komercialnem poslovanju,
3. organizacija in logistika poslovanja;
III. Program komunala za naslednja predmetna področja:
1. strokovna terminologija v tujem jeziku,
2. varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja,
3. sistemi financiranja komunalnega gospodarstva,
4. kanalizacija,
5. kabelski sistemi in telekomunikacije,
6. javna razsvetljava,
7. prometne in zelene površine,
8. zimska služba,
9. komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-69/2002
Ob-76091
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
1 mesto za kandidata za izvolitev za
sodnika Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-67/02-0515
Ob-75876
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na
podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97):
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št. 12/96 in 23/96), Pravilnika o postopku
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Ur. l. RS, št. 17/96), Odredbe o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe poslovni sekretar (Ur. l. RS, št.
91/98), Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe komercialist (Ur. l. RS, št.
1/00), Odredbe o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe komunala (Ur. l. RS, št.
83/00) ter Kriterijev za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 72/01).
Vse informacije in potrebno dokumentacijo lahko kandidati dobijo na naslovu: Zavod IZRAZ, Gerbičeva 51a, Ljubljana, tel.
01/28-11-286.
Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
IZRAZ Ljubljana, Gerbičeva 51a, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Predavatelj višje šole“.
IZRAZ Ljubljana
1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na sedežu Državnega
pravobranilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-75879
Na podlagi 55. člena Zakona o javnih
skladih (Ur. l. RS, št. 22/00) in drugega
odstavka 26. člena Akta o ustanovitvi javne
ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni
sklad“ in sklepa št. 3/7-29/02 z dne
30. 7. 2002, nadzorni svet Ad future,
Dunajska 58, Ljubljana, objavlja delovno
mesto
direktorja Ad future.
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje poleg pogojev, določenih v
20. členu Zakona o javnih skladih in 27. členu Akta o ustanovitvi Ad future, še naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkušnje pri mednarodnih projektih,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– organizacijske sposobnosti in
– poznavanje problematike javnih skladov.
K prijavi kandidati predložijo še življenjepis in kratek pregled vizije in razvojne strategije Ad future.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidati se lahko prijavijo v 15 dneh po
objavi tega razpisa.
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Prijava z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev se pošlje v zaprti ovojnici na
naslov: “Ad futura, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, s pripisom “za razpis za direktorja“.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15
dneh po končanem izbirnem postopku.
AD futura
Ljubljana
Št. 111-6/82
Ob-75877
Na podlagi 29. in 30. člena statuta Centra za socialno delo Slovenj Gradec, Svet
Centra za socialno delo Slovenj Gradec objavlja razpis za delovno mesto
direktorja – ICO.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, mora kandidat-ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo socialne, pravne, psihološke, pedagoške ali sociološke smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit za področje socialnega varstva,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju ciljev centra,
kar dokazuje s svojim minulim delom in predložitvijo programa razvoja centra v mandatnem obdobju na katerega se prijavlja, da je
pri svojem strokovnem delu dosegal-a delovne rezultate.
Kandidati-ke naj svoje prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 15 dneh
po objavi na naslov: Center za socialno delo
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom Svet centra “Javni
razpis“.
Kandidati-ke bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po končanem postopku.
Center za socialno delo
Slovenj Gradec
Št. 102/02
Ob-76019
Svet Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, Erjavčeva ulica 8, 5000
Nova Gorica razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 1. 2003
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah pošljite v zaprti ovojnici, najkasneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova
Gorica, Erjavčeva ulica 8, 5000 Nova Gorica, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja“.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Srednja ekonomska in trgovska šola
Nova Gorica
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Ob-75849
Razpisna komisija Zadružne hranilno kreditne službe Lenart, Jurovska c. 1a, 2230
Lenart, na podlagi 22. člena statuta Zadružne hranilno kreditne službe Lenart, p.o., razpisuje delovno mesto
vodje službe
za mandatno dobo 4 let.
Za vodjo je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, ki jih določa zakon, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– končana višja šola ekonomske ali pravne smeri in najmanj 4 leta delovnih izkušenj
ali srednja šola ekonomske smeri in najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– poklicne izkušnje na področju zadružnih hranilno kreditnih služb in poznavanje
predpisov s področja bančništva in hranilništva.
K vlogi je potrebno priložiti vso ustrezno
dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev.
Vloge pošljite najkasneje v roku 8 dni od
dneva objave v zaprti ovojnici na naslov:
Zadružna hranilno kreditna služba Lenart,
p.o., Jurovska c. 1a, 2230 Lenart, za razpisno komisijo, s pripisom: “vloge za razpis
vodje“.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni od dneva objave.
Zadružna HKS Lenart

Druge objave
Ob-75856
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Prenova informacijskega sistema
vodenja nepremičninskih evidenc
SMA_1.1F_ICB
Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni
razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 577,
dne 28. februarja 2002.
2. Republika Slovenija je dobila posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj (MBOR) zaradi delnega pokrivanja
stroškov Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu obveznosti pogodbe za prenovo informacijskega sistema vodenja nepremičninskih evidenc, SMA_1.1F_ICB.
Posojilo je bilo pridobljeno 17. novembra
1999.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca,
ki bo zagotovil ustrezen informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje Zemljiškega katastra, Katastra stavb in Registra prostorskih enot. Ponudba mora vsebovati poleg opisa ponujenega informacijskega sistema, tudi informacije o obstoječih
informacijskih tehnologijah za izdelavo informacijskih sistemov, ki omogočajo izdelavo ustreznega računalniškega programa
in sorodnih storitev, ki so razpisane v tem

razpisu. Poleg tega mora biti v ponudbi
definiran postopek in način integriranja,
uvajanja, tehnične podpore in instalacije
ponujenega informacijskega sistema. Storitve, ki bodo podprte z ustreznim informacijskim sistemom, bodo locirane na glavnem uradu Geodetske uprave Republike
Slovenije.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah Mednarodne banke za obnovo in razvoj: Naročila in nabava v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter kredita Mednarodne organizacije za razvoj. Javnega razpisa se lahko udeležijo vsi
ponudniki iz držav, ki so navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na Geodetski upravi Republike Slovenije. Na navedenem naslovu si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak
delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na omenjenem naslovu ob predložitvi pisnega zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
150 USD (ali 200 USD – vključuje stroške
pošiljanja) ali v protivrednosti v EUR ali SIT
(menjalni tečaj je prodajni tečaj Banke Slovenije na dan 16. avgust 2002). Način plačila je naslednji:
– za vplačila v SIT: bančni prenos
na
bančni
žiro
račun
št.:
01100-1000616337 (sklic številka: 11
25127-7141998-00002002),
– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – številka računa: 3010179231 56/995; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. št. 78000-978,
– za vplačila v USD: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana,
prek Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka računa: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
št. 78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno dokumentacijo z letalsko pošto, domači ponudniki pa jo bodo prejeli po običajni poti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 25.
oktobra 2002 do 11. ure po lokalnem času.
Vse ponudbe morajo vsebovati tudi finančno
zavarovanje resnosti ponudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe. Prepozno
prispela ponudba bo zavrnjena. Odpiranje
ponudb bo izvedeno takoj po izteku roka za
oddajo ponudb, 25. oktober 2002, v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih strank, ki
želijo spremljati odpiranje. Odpiranje ponudb
bo izvedeno na navedenem naslovu:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Jelena Nikolić, Zemljemerska ulica 12,
konferenčna soba št. P41, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 478 4922, faks
+386 1 478 4822, e-mail rerm.pco@gov.si.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Ob-75857
Republic of Slovenia
Real Estate Modernization
Project Modernization
of Real Estate Information System
SMA_1.1F_ICB
Loan No. IBRD 4498-0 SLO
1. This Invitation for Bids (IFB) follows
the General Procurement Notice (GPN) for
this project that appeared in Development
Business, issue No. 577 of February 28,
2002.
2. The Republic of Slovenia has received a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD)
to meet the cost of the Real Estate Registration Modernization Project, and it intends to apply part of the proceeds of this
loan to payments under the contract for
Modernization of Real Estate Information
System SMA_1.1F_ICB. The loan was signed on November 17, 1999.
3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now invites sealed bids from eligible Bidders for
providing adequate Information System for
the support to the processes of managing
and updating Land Cadastre, Building Cadastre and Register of Spatial Units. The
Bid includes a description of the Information System, including the existing key information technologies for providing adequate software and related services to be
procured, also, integration, training, technical supports, installation. Services will be
located at the Main Office of the Surveying
and Mapping Authority of the Republic of
Slovenia.
4. Bidding will be conducted using the
International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans
and IDA Credits and is open to all Bidders
from eligible source countries as defined in
the Guidelines.
5. Interested eligible Bidders may obtain
further information from the Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia and inspect the Bidding Documents at
the address given below, every working day,
from 8.00 AM to 3.00 PM.
6. A complete set of Bidding Documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a non-refundable fee of USD
150 (or USD 200 including mail services, if
required) or equivalent amount in EUR or
SIT (exchange rate is selling rate of Bank of
Slovenia on August 16, 2002. The method
of payment will be:
– for SIT direct deposit to account number 01100-1000616337 (reference no. 11
25127-7141998-00002002),
– for EUR deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert
S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code: BBRUBEBB) – account number: 3010179231
56/995; rightful claimant for the payment:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
No. 78000-978,
– for USD deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,

Št.

New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account No. 04095 625; rightful claimant
for the payment: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. No. 78000-840.
The document will be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
7. Bids must be delivered to the address
below by 11.00 AM (local time) on October
25, 2002. All bids must be accompanied
by a bid security of a minimum 3 per cent of
bid price. Late bids will be rejected. Bids
will be opened immediately after the deadline for receipt of bids, on October 25, 2002
in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend at the address
below: Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Ms. Jelena
Nikolić, Zemljemerska ulica 12, Conference room P41, SI-1000 Ljubljana, Slovenia,
Tel. +386 1 478 4922, Fax +386 1 478
4822, E-mail rerm.pco@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-75903
Na podlagi Uredbe (ES) št. 1655/2000
Evropskega parlamenta in sveta z dne 17.
julija 2000 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE) (Regulation EC 1655/2000 of
the European Parliament and of the Council
of 17 July 2000 concerning the financial
Instrument for the Environment, Official Journal L 192 z dne 28/7/2000) in poziva za
zbiranje predlogov projektov Evropske komisije (Official Journal No. C 172/25, z
dne 18. 7. 2002) Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja,
javni poziv
za prijavo predlogov
za sofinanciranje v letu 2003 –
program LIFE – okolje
LIFE sestavljajo trije vsebinski sklopi: LIFE-narava, LIFE-okolje in LIFE-tretje države. Predmet tega poziva je sklop LIFE-okolje na katerega se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe iz Republike Slovenije. Splošni cilj LIFE je prispevati k izvajanju, dopolnjevanju in pripravljanju okoljske politike
Evropske skupnosti in okoljske zakonodaje, zlasti glede vključevanja okoljske v druge politike, ter trajnostnega razvoja v Evropski skupnosti.
Projekti, upravičeni za sofinanciranje v
LIFE–okolje
Do finančnega instrumenta LIFE-okolje
so upravičeni naslednji projekti in/ali
ukrepi:
demonstracijski projekti, ki pospešujejo
uresničevanje razvoja inovativnih in celovitih
tehnik in metod ter nadaljnjega razvoja okoljske politike Skupnosti in:
– vključujejo okoljske vidike in vidike trajnostnega razvoja pri razvoju in načrtovanju
rabe zemljišč, tudi v urbanih in obalnih območjih; ali
– spodbujajo trajnostno ravnanje s podtalnico in površinskimi vodami, ali
– zmanjšujejo vpliv gospodarskih dejavnosti na okolje, predvsem z razvojem čistih
tehnologij in poudarkom na preprečevanju,
skupaj z zmanjševanjem emisij plinov s toplogrednim učinkom, ali
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– preprečujejo nastanek vseh vrst odpadkov, ter zagotavljajo njihovo ponovno
uporabo, predelavo in reciklažo ter trajnostno ravnanje s snovnimi tokovi odpadkov, ali
– zmanjšujejo vpliv proizvodov na okolje
s celovitim pristopom k proizvodnji, distribuciji, porabi in ravnanju z njimi ob koncu
njihove življenjske dobe, skupaj z razvojem
okolju prijaznih proizvodov.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
poziva v skladu z navodili Evropske komisije
vse fizične in pravne osebe, da kandidirajo
s predlogi za projekte.
1. Projekt je potrebno oddati v 5 enakih, popolnih kopijah v angleškem jeziku
do 18. oktobra 2002 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z označbo: LIFE 2003 – okolje – ne odpiraj.
Vsaka popolna kopija je opremljena z originalnimi podpisi in priloženo disketo ali zgoščenko s projektom v elektronski obliki, in
listi vpetimi v običajno mapo formata A4 z
dvema luknjama. Prijav, ki bodo prispele
po roku ali bodo nepopolne ministrstvo ne
bo upoštevalo.
2. Projekte je potrebno pripraviti in oddati na posebnih obrazcih, ki so sestavni
del informacijskega paketa, ki vsebuje tudi
podrobna pojasnila pravil o primernosti predlogov in postopkov in so na spletnem naslovu
LIFE-Environment:
http://europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/
index-en.htm).
3. Projekti, ki bodo predlagani iz Slovenije bodo ocenjevani po naslednjih merilih:
solventnost udeležencev, skladnost z Life III
predpisi in navodili, skladnost, kakovost ter
celovitost predloga, demonstracijski značaj
ter objava rezultatov, mednarodno sodelovanje, ustvarjanje novih delovnih mest ter
majhnih in srednje velikih podjetij, interes
Evropske skupnosti in okoljski problem, inovativnost in napredek glede na obstoječe
stanje.
Nosilec prijave predloga projekta prijavljenega na ta poziv mora biti iz Republike
Slovenije, prijaviti pa je možno tudi projekte, v katere so vključene tudi druge države
članice programa LIFE.
Ministrstvo je pristojno za zbiranje predlogov, njihov pregled in posredovanje izbranih predlogov Evropski komisiji.
Javno odpiranje vlog bo dne 21. oktobra
2002 ob 14. uri.
Navodila za pripravo projektov so na
spletnih straneh: http://europa.eu.int/
comm/life/envir/infopk/index-en.htm.
Kontaktna oseba za program LIFE –
okolje na Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo je Dušan Vojnovič, tel.
01/478-73-27, elektronski naslov: dusan.vojnovic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-76084
Na podlagi četrtega odstavka 28. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 42/02) objavljamo
cenik
poštnih storitev
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Vrsta storitve

Cena v SIT
Veljavnost od

1

Notranji promet:
Standardizirano pismo
Nestandardizirano pismo
– stopnja mase do 20g
– stopnja mase nad 20g do 100g
Standardizirana dopisnica
Nestandardizirana dopisnica
Cene vključujejo davek na dodano vrednost.

1. 9. 2002

1. 1. 2003

2

3

34

38

39
66
34
39

44
76
38
44

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Razglasi in objave
Postavitev stalnega sodnega
tolmača
Št. 175/02
Ob-75965
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnika Upravne
enote Brežice, št. 031-1/00-1/36 z dne 3. 5. 2000, v zadevi izdaje enotnega dovoljenja
za gradnjo mednarodnega mejnega prehoda Obrežje na avtocesti A2 Karavanke – Obrežje, na odseku Krška vas – Obrežje, po uradni dolžnosti naslednji
sklep
Nataša Tičar, upravna delavka iz UE Brežice, se postavi za začasnega zastopnika
lastnikov:
Ime in priimek
Taža Bajnič
Rozika Tušin
Vanda Vukovič
Vid Horvat
Franjo Večkovec
Barica Trkež
Anastazija Librič
Zadruga Svinjarič
Štefan Grdanski
Jože Matjašič
Ivo Radovanić
Josip Pajič
Magda Vrbančič
Vid Janžič
Miko Dekalič
Anton Čiližič
Alojz Fauković
Nikola Fauković
Pero Dekalič
Janko Ocvirk
Jože Petrič
Vid Petrič
Ivan Špelko
France Špelko
Tone Špelko
Ana Matjašič
Janko Matjašič
Štefan Matjašič
Martin Petrič
Julija Pinculič
Tomaž Petrič
Magda Trkeš
Zadruga Vitovski
Rozalija Pečar
Anica Rubinič

Parc.št.
10/8
13/130, 13/146
13/52, 13/137, 13/138
96/1
86/10, 86/3
10/4, 13/32
13/49, 13/94, 13/95, 13/148
66/1, 66/15, 66/5
13/56
66/13, 66/3
118/1, 118/6
148/5
13/49, 13/94, 13/95, 13/148
85/1
13/140, 13/142, 13/120, 13/51
66/2
95/2
95/2
13/140, 13/142, 13/120, 13/51
13/123, 13/43
13/48, 13/115, 13/116
13/48, 13/115, 13/116
66/2
10/3, 13/33, 13/160
66/2
86/7, 86/4
85/1
13/31
13/48, 13/115, 13/116
148/4
13/115, 13/116, 13/48
13/148, 13/49, 13/94, 13/95
156/1
91/1
69

k.o.
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina
Velika Dolina

Zastopala jih bo v postopku izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo mednarodnega
mejnega prehoda Obrežje na avtocesti A2, Karavanke – Obrežje, na odseku Krška vas –
Obrežje, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik oziroma sama stranka ali njen pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-60/93-10-3
Ob-75902
Sindikat Neodvisnost – KNSS, LB KB,
s sedežem Nova Gorica, Kidričeva 11,
katerega pravilnik sindikata podjetja je bil
sprejet v hrambo z odločbo upravnega organa št. 013-60/93-1/Us dne 13. 5. 1993
in je bil vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 39 se z dnem
28. 6. 2002 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 013-3/02-105
Ob-75947
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem
izdaje te odločbe sprejema v hrambo pravilnik o delovanju sindikata, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 1. 7. 2002
pod zaporedno št. 54 z nazivom: Pravila
Sindikata GIT hotel Sava Rogaška, sprejetega na ustanovni seji Sindikata GIT hotel
Sava Rogaška, dne 19. 2. 2002, s sedežem: Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška
Slatina.
Št. 028-11/2002-8
Ob-76021
Pravila sindikata KŽI družbe Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana, Koprska
100, Ljubljana, sprejeta dne 16. 5. 2002,
matična številka 5994829, se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič
Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 154 dne
8. 8. 2002.

Objave gospodarskih
družb
Št. 1-20/56-02
Ob-76020
KZ Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, Novo mesto, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novem mestu, pod vložno številko
20000500, v skladu s 516. členom ZGD,
obvešča vse člane, da je dne 8. 8. 2002
pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, pod
opravilno številko SRG 479/2002, predložila
pogodbo o pripojitvi
sklenjeno med KZ Krko z.o.o. in KZ Črnomelj z.o.o.
Zadružnike obveščamo, da imajo en mesec pred sklicem občnega zbora pravico
vpogleda v listine določene v 516. členu
ZGD.
Vsakemu zadružniku, ki bo na sedež
zadruge posredoval pisno zahtevo za
dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo zadruga najkasneje naslednji delovni dan zagotovila brezplačen prepis teh
listin.
KZ Krka z.o.o.
direktor
Branko Premelč

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Javne prodaje delnic
Ob-76016
Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom banke in na osnovi sklepa uprave
objavlja
ponudbo
za prodajo lastnih delnic Banke
Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
Banka Zasavje d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke prodaja do
8000 navadnih delnic po ceni 35.000 SIT
za 1 delnico.
Prednostno pravico do nakupa imajo obstoječi delničarji banke, ki v roku 14 dni od
objave te ponudbe pisno sporočijo banki,
da sprejemajo ponudbo.
Po tem roku se delnice prodajo pod enakimi pogoji drugim kupcem.
Odločitev o prodaji sprejme uprava
banke.
Ponudbe zbira Banka Zasavje d.d., skupina NLB, 1420 Trbovlje, Trg revolucije
25c, Oddelek zakladništva.
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-75893
IMP Telekom d.d., Ljubljana, Vojkova
cesta 58, na podlagi 465. člena Zakona o
gospodarskih družbah in sporočila družbe
ELKO Elektrokovina, proizvodnja elektromotorjev, črpalk in livarna Maribor, d.o.o.,
Maribor, Tržaška 23 (ELKO), ki ga je prejel
dne 5. 8. 2002 ter vpogled v Centralni
register vrednostnih papirjev objavlja, da je
ELKO pridobil 39,14% delnic, torej več
kot četrtino delnic, ki jih je izdal IMP Telekom d.d.
IMP Telekom d.d.
glavni direktor
Marjan Dimec

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-75894
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Tiskarna VEK Koper
d.o.o., Koper, z dne 12. 7. 2002, direktor
družbe objavlja v skrajšanem besedilu
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
68,743.300 SIT se zmanjša nominalno za
62,743.300 SIT tako, da po zmanjšanju
znaša 6,000.000 SIT.
Morebitne upnike se poziva, da se v skladu s 454. členom ZGD zglasijo na sedežu

Št.

družbe in podajo izjavo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Tiskarna VEK koper d.o.o., Koper
direktor
Ob-76102
Uprava družbe Rudnik Mežica d.d., Polena 6, Mežica, skladno z določili 350. člena ZGD obvešča upnike, da je skupščina
družbe sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
1. Zmanjša se osnovni kapital družbe z
umikom do 90.000 navadnih imenskih
delnic oznake G. nominalne vrednosti
2.000 SIT, skupne nominalne vrednosti do
180,000.000 SIT.
Morebitna razlika med nominalno vrednostjo in večjo nakupno vrednostjo delnic
se nadomesti iz rezerv, oziroma po potrebi
drugih sestavin celotnega kapitala.
2. Družba delnice pridobi z nakupom do
90.000 lastnih delnic po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe, skladno s 7.
alineo prvega odstavka 240. člena ZGD.
3. Uprava družbe skladno s tem sklepom
lahko pridobi do 90.000 lastnih delnic, ki jih
nameni za umik. Delnice lahko uprava pridobiva 120 dni od sprejetja tega sklepa.
4. Upravo družbe se pooblasti, da s soglasjem nadzornega sveta spremeni ta sklep v delu, ki govori o številu delnic, ki se
umaknejo, če v roku navedenem v 3. alinei
tega sklepa ne pridobi maksimalno dovoljenega števila delnic. Uprava je s tem sklepom pooblaščena le za korekcijo števila delnic do števila dejansko pridobljenih delnic
na podlagi tega sklepa.
5. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je preprečiti sovražni prevzem izdajatelja delnic oziroma družb v njegovi lasti.
6. Upniki katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa tega sklepa v register in bodo
svoje terjatve prijavili v roku 6 mesecev od
objave sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje, kolikor ne bodo mogli biti poplačani.
Rudnik Mežica, d.d., Mežica
uprava družbe

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Popravek
Št. 03-33/2-3
Ob-76067
Kraj zasedanja 5. redne seje skupščine
delničarjev CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja št. 14, 6000 Koper se spremeni, in sicer: zasedanje 5. redne seje skupščine CPK, d.d. družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, bo dne 19. 8. 2002 ob 13.
uri v veliki sejni dvorani Banke Koper d.d.
Pristaniška ulica 14, Koper.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo
in druge poslovne storitve, Koper
uprava
Igor Ukota
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Ob-75850
Na podlagi določb statuta Zarja Kovinooprema Petrovče d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
6. sejo skupščine družbe
Zarja Kovinooprema Petrovče d.d.,
ki bo 26. 9. 2002 ob 14. uri na sedežu
družbe v Petrovčah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalk glasov in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Breda Kovač, za preštevalki glasov se imenujeta Doroteja Križnik in
Milena Ratajc, za pristojnega notarja se imenuje Srečko Gabrilo.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poročilo o poslovanju družbe za
leto 2001.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.
Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki prijavijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo
skupščine pri upravi družbe, tako da le-ta
prijavo prejme najkasneje do 20. 9. 2002.
Zastopniki so dolžni prijavi priložiti tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje
na skupščini. Skupščina veljavno odloča,
če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.30 na istem
mestu. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Zarja Kovinooprema Petrovče d.d., V Petrovčah 115, od dneva sklica naprej, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Zarja Kovinooprema Petrovče d.d.
uprava
Ob-75881
Na podlagi 46. člena statuta družbe: Lik
lesna industrija Kočevje d.d., Novomeška
cesta 5, 1330 Kočevje, sklicuje uprava:
3. sejo skupščine
v petek, 20. 9. 2002, ob 10. uri na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: predsednik skupščine:
Borut Kopitar; zapisnikar: Andraž Južnič,
preštevalki glasov: Jožica Obreč in Nataša
Lisac; notarka: Nina Češarek.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
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3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družb sistema Lik za leto 2001 in poročilom NS.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2001 se
podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družb sistema Lik za
leto 2002 imenuje Ripro, d.o.o., družba za
revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj,
Efenkova 61, 3320 Velenje.
6. Imenovanje predstavnikov delavcev v
nadzorni svet.
Po razrešitvi obeh predstavnikov delavcev, Bineta Goljevščka in Andraža Južniča,
sta v nadzorni svet imenovani:
– Zlatica Arko z dnem 1. 7. 2002,
– Maja Marušič z dnem 20. 6. 2002.
7. Uskladitev statuta družbe z ZGD.
Predlog sklepa: sprejme se usklajen statut družbe v predloženi dikciji.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, delovni dan od 12. do 14. ure.
Dopolnitev dnevnega reda s predlogi morajo delničarji sporočiti pisno upravi, najkasneje v roku 10 dni od objave sklica 3. seje
skuščine. Nasprotne predloge in njihove
utemeljitve morajo delničarji poslati upravi v
roku 7 dni od sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so 10 dni pred sejo skupščine vpisani v
delniško knjigo. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pisno pooblastilo.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
samo tisti, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe, pooblaščenci in zastopniki pa
morajo v tem roku deponirati pooblastilo.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo eno uro
pred začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo skupščina isti dan, ob 12. uri v istem
prostoru, z enakim dnevnim redom in bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Lik Kočevje, d.d.,
uprava
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Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih, skladno s
67. členom Zakona o prevzemih, skupščina družbe Pecivo d.d. imenuje posebnega
revizorja, družbo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane, Neubergerjeva ulica 30.
Obrazložitev: glede na vložene tožbe in
počasno reševanje istih s strani pristojnega
sodišča, je možno preveriti oporekane in
ostale posle družbe s posebno revizijo, katere ugotovitve bi morale biti v interesu vseh
zaposlenih.
Nasprotna predloga k točki 3/a in 3/b
se glasita:
3/a) Bilančni dobiček v znesku
224,314.694,85 SIT se razporedi:
– v višini 203,150.000 SIT za izplačilo
dividende delničarjem družbe in sicer
17.000 SIT bruto po delnici,
– v višini 21,164.694,85 SIT ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji po stanju lastništva delnic v delniški
knjigi pri izdajatelju, na dan skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v 30 dneh
po sprejemu tega sklepa.
Obrazložitev: glede na visoko pozitivne
poslovne rezultate družbe, ob vseh vlaganjih in investicijah, ki jih je družba imela, ni
razloga, da se del doseženega dobička po
vseh letih odrekanja ne bi razdelil med ustvarjalce tega dobička, to je zaposlene in
bivše zaposlene v družbi. Uprava družbe
predloga o prenosu dobička v naslednje
leto ne utemeljuje z argumenti, ki bi bili ob
morebitnem sprejemu predloga uprave, v
korist delničarjem.
3/b) Skupščina ne podeli razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2001.
Obrazložitev: glede na vse do sedaj ugotovljene nepravilnosti pri delu uprave in kršitve pravic delničarjem, se razrešnica upravi
za delo v preteklem letu ne more podeliti.
Ravno tako razrešnica ne more biti podeljena članom nadzornega sveta, ki so takšno
početje uprave podpirali.
PECIVO d.d. Nova Gorica
uprava

Objave sklepov skupščin
Razširitev dnevnega reda
in nasprotni predlog
Št. 76/02
Ob-76106
Uprava delniške družbe PECIVO d.d.
Nova Gorica, Rejčeva 26, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah objavlja
predlog za razširitev dnevnega reda in
nasprotna predloga k točki 3/a in 3/b
dnevnega reda
seje skupščine delničarjev, ki bo dne
29. 8.2002 ob 16. uri, v konferenčni dvorani hotela Perla v Novi Gorici.
Predlog za razširitev dnevnega reda in
nasprotna predloga je podal pooblaščenec
delničarjev.
Predlog za razširitev dnevnega reda:
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.

Ob-76100
Skladno s 66.členom Zakonom o trgu
vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev predsednik uprave Mercata 1 Holding d.d., Železna cesta
18, Ljubljana obvešča javnost, da so bili na
3. seji skupščine Mercata 1 Holding d.d.,
Ljubljana, ki je bila v četrtek, dne 8. 8.
2002 ob 9.30 v Ljubljani, Železna cesta
18, VI. nadstropje, sprejeti naslednji sklepi:
1. Na predlog uprave se za predsednika
skupščine izvoli Dejan Bjelobaba. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz
Kranja.
2. V skladu z 282.1 členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, za
poslovno leto 2001.
3. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje računovodskih izkazov za leto

2002 izbere pooblaščeno revizijsko družbo
Constantia MT&D,d.o.o.
Izpodbojna tožba ni bila vložena zoper
noben sklep.
Mercata 1 Holding d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 12/2001
S-75853
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Mimpox, Trgovina in
gostinstvo d.o.o., Nova Gorica, Tabor 8/a,
Dornberk, dne 5. 7. 2002 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mimpox, Trgovina in gostinstvo d.o.o. Nova Gorica, Tabor 8/a, Dornberk in se ga na podlagi 99/1 člena Zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji
takoj zaključi.
Ta sklep se vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vložek št.
1/03472/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od njegove objave.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2002
St 4/2000
S-75854
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika C&C d.o.o., Ul. Sestre
Efreme 7, Idrija, dne 5. 7. 2002 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom C&C d.o.o., Ul. Sestre Efreme 7, Idrija in se ga na podlagi 99/1 člena
Zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji takoj zaključi.
Ta sklep se vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici, vložek št.
1/01627/00.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register stečajni dolžnik preneha in se iz sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od njegove objave.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2002
St 15/94
S-75901
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
15/94 z dne 29. 7. 2002 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Brest Gaber
d.o.o. – v stečaju, Stari trg.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2002
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St 28/2002
S-75954
To sodišče je s sklepom opr. št. St
28/2002 z dne 8. 8. 2002, začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Hidro Koper, d.o.o., Obrtniška ulica 15,
Koper, matična številka 5142334, šifra dejavnosti 45.240.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica na oglasno desko sodišča, se poziva, naj poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in
njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (8. 8.
2002).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele in
se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan začekta postopka.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Majda Šantl, Peričeva 35, Ljubljana.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Gradbeno podjetje Gradis Koper, d.d.,
v stečaju, Obrtniška ulica 15, Koper,
– Istrabenz, d.d., Cesta Zore Perello Godina 2, Koper,
– Grafist, d.d., Ankaranska 5c, Koper,
– Rokava, d.o.o., Dekani 3/c, Dekani,
– Predrag Ludvik, Trnovska 6, Ilirska
Bistrica, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 8. 2002
St 13/2002
S-75955
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 13/2002 sklep z
dne 17. 7. 2002:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Tekstilna tovarna Prebold, Družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic d.d., Tovarniška 7,
Prebold in njegovimi upniki, sprejeta na
naroku za prisilno poravnavo dne 17. 7.
2002.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:
Razred A: Terjatve upnikov, na katere
prisilna poravnava nima učinka in se poplačajo v 100% višini. Razred sestavljajo: terjatev upnika z izločitveno pravico v višini
1,822.000 SIT, terjatve sedmih upnikov, ki
imajo ločitveno pravico v skupni višini
232,317.000 SIT in terjatve upnikov - zaposlenih in nekdanjih zaposlenih v skupni
višini 145,354.000 SIT.
Razred B: Terjatve upnikov, ki se poplačajo s končnimi izdelki iz zaloge Tekstilne

Št.

tovarne Prebold d.d., teh upnikov, katerih
terjatve bodo poplačane stoodstotno, je
146 v skupni višini 86,166.000 SIT.
Razred C: Terjatve upnikov, ki bodo poplačane v višini 20% v roku enega leta, terjatve pa se obrestujejo s temeljno obrestno
mero. Skupna vrednost teh terjatev je
1.039,798.000 SIT.
Upniki, katerim so bile priznane terjatve, so upravičeni do uveljavljanja obresti
tudi za čas od uvedbe postopka prisilne
poravnave do pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatve v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.
4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 17. 7. 2002 je postal pravnomočen
dne 7. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 8. 2002
St 96/2001
S-76025
To sodišče je s sklepom opr. št. St
96/2001 z dne 3. 7. 2002 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Start-Svetovalna hiša d.o.o., Jadranska
18, Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se za upnike 1. in 2.
razreda položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
Ugotovi se, da je dolžnik za upnika iz 3.
razreda - terjatev države iz naslova zamudnih obresti od neplačanih davkov in prispevkov do dneva začetka postopka prisilne poravnave - predlagal odpust celotne
obveznosti.
Ugotovi se, da so upniki 4. razreda konvertirali sovje terjatve v lastniške deleže pod
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno sklenjena.
Upnikom 5. razreda se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal plačati njihove terjatve v višini 27% njihove vrednosti v nominalni višini (obrestna mera TOM + 0) v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 29. 8. 2001 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki Start Consulting d.o.o., Alak
d.o.o. in Alflex d.o.o. svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register v
skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki z dne 5. 12.
2001.
Priloga sklepa je preglednica s seznamom upnikov, z višino prijavljenih terjatev,
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ugovarjanimi terjatvami, ugotovljenimi terjatvami, faktorjem za glasovanje, glasovalnimi deleži v nominalnem znesku (glasovalne pravice) in v odstotku ter pisnim glasovanjem.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
1. 7. 2002. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 18. 7.
2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2002
St 21/2002
S-76026
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2002 z dne 9. 8. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Hotel Kompas Bohinj, d.d., Ribčev laz 45,
Bohinjsko jezero, matična številka:
5004624, šifra dejavnosti: 55.100.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču prijavijo svoje terjatve z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53,
Ljubljana,
2. Republika Slovenija, DURS, Davčni
urad Kranj, Izpostava Radovljica, Gorenjska
cesta 19, Radovljica,
3. M.C.C., d.o.o., Trubarjeva 23, Ljubljana,
4. T.L.C., d.o.o., Cesta XII/2, Ljubljana-Polje,
5. Igor Ferlinc, Ul. bratov Učakar 10,
Ljubljana - predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 8. 2002.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 8. 2002

Izvršbe in zavarovanja
Z 2002/00141
IZ-14131
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00141, ki ga je dne 9. 7. 2002 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju v 1. nadstropju, ki se gradi v trgovsko stanovanjskem bloku z oznako B2, in sicer stanovanjske št. B2-LI-I-2, v prvem nadstropju v
površini 38,92 m2, s kletnim prostorom
2,25 m2 in parkirnim mestom št. 155 v garažni kleti, ki je last zastavitelja, zastavna
pravica v korist upnice Banke Zasavje d.d.
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,700.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 7. 2002
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Z 71/2002
IZ-15108
Na podlagi sklepa opr. št. Z 71/2002 z
dne 25. 4. 2002, Okrajnega sodišča na Jesenicah, je stanovanje št. 5, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Mojstrani, Delavska ulica 20, ki stoji na parc. št. 1275, k.o. Dovje,
v skupni izmeri 42,52 m2, last dolžnikov in
hkrati zastaviteljev Karla Kokca, roj. 19. 9.
1943 in Marije Kokec, roj. 22. 4. 1945,
oba Ljubljana, Avguštinčičeva 46, pridobljeno s kupoprodajno pogodbo z dne 4. 4.
2002, sklenjeno med prodajalko Ano Budna, Ljubno ob Savinji, Janezovo Polje 33
in kupcem Karlom Kokcem in Marijo Kokec, oba Ljubljana, Avguštinčičeva 46, zastavljeno v korist upnika BKS - leasing
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, do višine neposredno izvršljive terjatve v skupnem
znesku 26.000 EUR, ki zapade v plačilo
skupaj z obrestmi in pod drugimi pogoji in
obveznostmi, obročno in dokončno dne
8. 5. 2012.
Okrajno sdoišče na Jesenicah
dne 9. 7. 2002
Z 2002/01178
IZ-15098
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01178 z dne 10. 7. 2002,
so bili:
– lokal št. 3, v pritličju paviljona 1 v PHG
Kozolec, ležeči na parc. št. 2431, 2434,
2439, 2442, 2443, 2444 in 2450/1, vse
k.o. Ajdovščina, v izmeri 59,34 m2, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št.
02-779 z dne 21. 9. 1998,
– poslovni prostor PP1, v izmeri 71,50 m2
in dodatna prostora: pisarna št. 1 v izmeri
12 m2 in pisarna št. 2 v izmeri 12,29 m2, v 1.
nadstropju paviljona 1, v PHG Kozolec, ležečih na parc. št. 2431, 2434, 2439, 2442,
2443, 2444 in 2450/1, vse k.o. Ajdovščina, ki je last dolžnika na podlagi prodajne
pogodbe št. 10 - LPGH 0779 - PI - PP - 1 z
dne 28. 4. 1999 in
– lokal št. 1, v izmeri 79,67 m2, v I. nadstropju paviljona 1, ki stoji na parc. št. 2430,
2440, 2449 ter delih parc. št. 2431, 2434,
2439, 2442, 2443, 2444 in 2450/1, vse
k.o. Ajdovščina, ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogobe št. 900-14-00 z
dne 17. 12. 2000 in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi št. 900-14-00 z dne
29. 3. 2001,
z dnem 10. 7. 2000 zarubljeni v korist
upnice Hypo Alpe - Adria - Bank d.d., Trg
OF 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 540.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila s pp in v znesku
30,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002
Z 2002/01123
IZ-15099
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01123 z dne 5. 7. 2002,
je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 24, v
skupni izmeri 47,39 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Martina Krpana 5, Ljubljana, ki stoji na zemljišču parc.
št. 505/7, vl. št. 1509, k.o. Spodnja Šiška, s pripadajočo shrambo v kleti in s
sorazmernim deležem na skupnih prostorih, napravah in funkcionalnem zemljišču
stavbe, v kateri se nepremičnina nahaja, ki
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je last zastaviteljev na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12. 1996, sklenjene
med prodajalko Mojco Stojnič in zastaviteljema kot kupcema, z dnem 5. 7. 2002
zarubljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt, d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17.780 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2002
Z 2002/00404
Ob-10476
Okrajno sodišče v Mariboru je na
podlagi sporazuma strank, sklenjenega v
obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora,
št. SV 497/02 z dne 25. 4. 2002, v
skladu s sklepom o zavarovanju opr. št.
Z 2002/00404, dne 18. 6. 2002 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 44, v izmeri
36,30 m2, ki se nahaja v petem nadstropju
stanovanjskega bloka v Mariboru, Ljubljanska c. 94/b, zgrajenega na parc. št. 591,
pripisani k vložni št. 1206, k.o. Spodnje
Radvanje, last zastaviteljice Veronike Horvat, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalko MTT, tovarna tkanin
Melje, d.o.o., Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, v višini 3,000.000
SIT s pp.
Okrajno sdoišče v Mariboru
dne 18. 6. 2002
Z 2002/00462
IZ-14077
Okrajno sodišče v Mariboru je na
podlagi sporazuma strank, sklenjenega v
obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora,
št. SV 579/02 z dne 17. 5. 2002, v
skladu s sklepom o zavarovanju opr. št.
Z 2002/00462 z dne 5. 6. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 11, v izmeri
47,57 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Kneza Koclja 26, stoječe na parc. št. 1922 v k.o.
Maribor grad, last zastaviteljice Marije Lesjak, na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene z Drago Novak in Martinom Novakom, v zavarovanje denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, v višini 5,000.000 SIT s pp, do dolžnika
Vitoma Group, Vinko Mandl & Tomaž Zaviršek, d.n.o., Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2002
Z 2002/00526
IZ-14108
Okrajno sodišče v Mariboru je na
podlagi sporazuma strank, sklenjenega v
obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 600/2002 z dne
31. 5. 2002, s sklepom o zavarovanju opr.
št. Z 2002/00526 z dne 3. 7. 2002, odredilo rubež nepremičnin, ki nista vpisani v
zemljiško knjigo in obsegata:
– lokal št. L09, v izmeri 33,94 m2, v pritličju, vhod z južne strani in
– lokal št. L10, v izmeri 22,32 m2, v pritličju, vhod z južne strani,

– stanovanjsko poslovenga objekta Forum v Mariboru - objekt S 4 ob Cankarjevi
ulici, zgrajen na parc. št. 1212/4, k.o. Maribor - grad, ki sta last Renate Završnik Mihič do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 77-108/2002 z dne 16. 5. 2002,
v korist upnice, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 15,600.000 SIT.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2002
Z 02/00604
IZ-15093
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00604 z dne
11. 7. 2002, je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 51, v V. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta
proletarskih brigad 63, v skupni izmeri
63,42 m2, od tega s pripadajočim kletnim
prostorom površine 1,37 m2, ki stoji na
parc. št. 80/4, k.o. Sp. Radvanje, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in na zemljišču, na
katerem objekt stoji ter funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastavitelja Kerman
Stanka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1426-06/93 z dne 14. 6. 1993 in
njenega dodatka št. 1426-06/93-1 z dne
11. 1. 2002.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2002
Z 2002/00056
IZ-10154
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00056, ki ga je dne 16. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena zastavna praivca na dvosobnem stanovanju št. 9, v II. nadstropju, v
izmeri 48,10 m2, v stanovanjskem bloku št.
S-IV, z garažo št. 44, stoječe na parc. št.
498, sedaj parc. št. 18/12, vl. št. 1143,
k.o. Škofja Loka, last dolžnice Marije Krek
do celote, z zaznambo izvršljivosti terjatve
na navedeni nepremičnini, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo, s prepovedjo obremenitve
in odsvojitve, z zaznambo na originalu pogodbe in hrambo originala kupne in prodajne pogodbe pri upnici Slovenski investicijski banki d.d. Ljubljana, vse do dokončnega poplačila kredita za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT, na podlagi
kreditne pogodbe št. 805-51703-111514
z dne 25. 2. 2002, z rokom vračila do
31. 2. 2007, z obrestno mero EOM
15,65%, z vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve, v korist upnice Slovenske
investicijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 5. 2002

Oklici dedičem
D 208/95
OD-4126
Pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po dne
1. 2. 1951 umrlem Albertusu Franciskusu
Wreggu, roj. 13. 3. 1894, nazadnje stanujočem v Slovenski Bistrici. V tej zapuščinski
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zadevi bi prišla v poštev za dedovanje tudi
zapustnikova nečakinja Sava Gams, ki je
neznanega bivališča.
Sodišče poziva dedinjo, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica prijavi sodišču kot dedinja, ker bo po preteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Dedinji je za skrbnico za posebni primer
postavljena Frumen Bela, Lackova 11, Slovenska Bistrica.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 28. 2. 2001

Oklici pogrešanih
N 87/2002
PO-14091
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne v nepravdni zadevi predlagateljice Elide Benčič iz Marezig 23/a,
ki jo zastopa odvetnik Rok Munih iz Kopra,
zoper nasprotnega udeleženca Giuseppea
Cociancicha, neznanega prebivališča, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka
Birsa iz Ankarana, zaradi razglasitve za mrtvega, po opravljenem naroku dne 19. 6.
2002 sklenilo:
začane se postopek, da se pogrešani
Giuseppe Cociancich, sin pok. Giovannia,

Sodni register
vpisi po ZGD
Ustanovitve
KRANJ
Rg-211642
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01435 z dne 5. 10. 1998, pod
št. vložka 1/06286/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1318594
Firma: SISTEMI TAB, d.o.o., družba za
poslovodenje, trgovino in storitve
Skrajšana firma: SISTEMI TAB d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska cesta 24 A
Osnovni kapital: 2,160.228 SIT
Ustanoviteljica: Bergant Anita, Bistrica pri
Tržiču, Kovorska cesta 23, vstop 4. 9.
1998, vložek 2,160.228 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bergant Anita, Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 23, imenovana 4. 9. 1998, kot poslovodja - direktor zastopa družbo brez omejitev
in Bergant Tomaž, Preddvor, Francarija 18,
imenovan 4. 9. 1998, kot poslovodja - direktor zastopa družbo brez omejitev.

Št.

neznanega prebivališča, razglasi za
mrtvega.
Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, ker bo sicer po poteku tega
roka pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 6. 2002
N 8/2002
PO-15157
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Erzetič Antona, Varda
20, Kromberk, Nova Gorica, ki ga zastopa
odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega Goljevšček Antona, pok. Petra, roj. 20. 4. 1898 v Brdicah
pri Kožbani, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Žarko Šuligoj, Varda 18, Nova
Gorica.
O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Goljevšček
Antona, naj to sporočijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 7. 2002

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
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nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in mladinskih
prenočišč; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/52.488 opravlja vse razen orožja in
streliva.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
CELJE
Srg 1378/2002
Rg-15166
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev - družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo KOS ING. & KOS, trgovska
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družba, d.n.o., Škofja vas, Arclin 42/a, ki jo
zastopa odvetnik Marko Savinek iz Žalca,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku sklenilo objaviti sklep:
družba KOS ING. & KOS, trgovska
družba, d.n.o., Škofja vas, Arclin 42/a,
preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Kos
Karla in Kos Potočnik Marjano, oba Arclin
42/a, Škofja vas, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe se razdeli med
družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 15. 5.
2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 7. 2002

KRANJ
Srg 1210/2002
Rg-14026
Družba RAUTER IN DRUGI, podjetje
za svetovanje in urejanje prometa z nepremičninami in pravicami, d.n.o., s sedežem Visoko 1 F, Visoko, vpisana na reg.
vl. št. 1/1625/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Rauter Ferdinand, Visoko 1 f, Visoko in Osojnik Janez, Britof 221 f, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 7. 2002

LJUBLJANA
Srg 17739/2001
Rg-15151
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Časl in družbenik,
gostinstvo, trgovina in storitve k.d., Jarška cesta 36, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Časl in družbenik, k.d., Ljubljana, Jarška cesta 36, objavlja sklep:
družba Časl in družbenik, gostinstvo,
trgovina in storitve, k.d., Jarška cesta
36, Ljubljana, reg. št. vl. 1/31587/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 11. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Časl Miha, Clevelandska 29, Ljubljana in Časl Drago, Cesta v
Mestni log 38, Ljubljana. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe
prevzema komplementar Časl Miha.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja v skladu z njegovima
deležema v družbi.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-

slu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002
Srg 04284/2002
Rg-15153
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Prosenik
Magdalena in Albin, gostinsko podjetje,
d.n.o., Ljubljana, Jadranska 22, ki jo zastopa notarka Nada Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Prosenik Magdalena in Albin,
d.n.o., Ljubljana, Jadranska 22, objavlja
sklep:
družba Prosenik Magdalena in Albin,
gostinsko podjetje, d.n.o., Ljubljana, Jadranska 22, reg. št. vl. 1/25326/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 4. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Prosenik Magdalena in
Prosenik Albin, oba Ptujska 18, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002
Srg 04731/2002
Rg-15154
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Ge Adria,
Podjetje za razsvetljavo in trgovino, d.o.o.,
Dunajska 22, Ljubljana, ki jo zastopa notar
Andrej Škrk, Dunajska 56, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Ge
Adria, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ge Adria, Podjetje za razsvetljavo in trgovino, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/30881/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 13. 5. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je General Electric International (Benelux) B.V., Plasticslaan 1, Bergen
op Zoom, Nizozemska, z ustanovitvenim kapitalom 4,200,000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 4,200.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja General Electric International (Benelux) B.V.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002
Srg 05217/2002
Rg-15156
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Elektroisom,
inženiring, d.o.o., Ljubljana - Polje, Pečinska 41, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Elektroisom, d.o.o., Ljubljana - Polje, Pečinska 41, objavlja sklep:
družba ELEKTROISOM, inženiring,
d.o.o., Ljubljana - Polje, Pečinska 41,
reg. št. vl. 1/15401/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 27. 5. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Škvarč Jožef, Pečinska
41, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na Škvarč Jožefa.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bavcon Valter s.p., Stara gora 15, Nova
Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059111/3890/01-47//2000, izdana dne
5. 7. 2000. gnc-95644
Jakupi Nehat, Zaloška cesta 273, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
036244/1630/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnm-95434
Jazbinšek Boštjan, Pot na Fužine 35,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1135/94, izdan dne 10. 8. 1994.
gno-95432
Kisel Dresler Maja, Jakčeva 8, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1960/96, izdan dne 24.7. 1996 in
15. 4. 1998. gnf-95216
Merše Brigita, Ul. Janeza Rožiča 17, Ljubljana Šmartno, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 056622/4925/01-37/1998, izdana dne 25. 8. 1998. gnx-95623
Pintarič Zdenka s.p., Krallova ulica 26,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038-2634-01, izdan dne 18. 6. 2001.
gnh-95368
Vrbovšek Zdenko, Strmca 100, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0080/94,
izdan dne 20. 4. 1994. gnn-95458

Št.

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2002

NOVA GORICA
Srg 781/2002
Rg-15147
Družba PAK-LES, Lesni izdelki, d.o.o.,
Anhovo, s sedežem Ložice 54, Anhovo,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-03040-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 4. 7. 2002.
Ustanovitelj družbe je Krašček Rudi, Ložice 54, Anhovo, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 7. 2002

Vrščaj Branko, Ul. bratov Klemenc 15,
Črnomelj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 051232/0744/01-15/1996, izdana
dne 10. 1. 1997. gno-95482

Potne listine
Arapović Dina, Gorenjskega odreda
10, Kranj, potni list, št. CA 16039.
gno-95657
Artico Jožef, Bukovica 13, Volčja Draga,
maloobmejno prepustnico, št. AI 52923.
gnr-95204
Bauman Ferdinand, Lovrenc na Dravskem polju 126/b, Lovrenc na Dravskem
polju, potni list, št. P00450609.
gnb-95270
Belak Edo Pavao, Rasbergerjeva10, Maribor, potni list, št. P00203475, izdala UE
Maribor. gnx-95673
Berce Jožef, Prešernova 9, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 43895,
izdala UE Nova Gorica. gny-95297
Budin Čuk Helena, Vrhovci, cesta X/29,
Ljubljana, potni list, št. AA 605139, izdala
UE Ljubljana. gnw-95724
Čičić Nada, Seškova 4, Medvode, potni
list, št. P00597785. gnm-95409
Dragulj Enver, Dobrovska 3/A, Maribor,
potni list, št. P00079139, izdala UE Maribor. gnm-95509
Drame Leopold, Cesta na Ostrožno
2, Celje, potni list, št. P 202707.
gng-95240
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Gartner Janče, Mali Lipoglav 28, Šmarje-SAP, potni list, št. P00066642.
gnx-95323
Hauc Ana, Krekova 2, Maribor, potni
list, št. P00560927, izdala UE Maribor.
gnd-95543
Hočevar Andrej, Hinje 24, Hinje, potni
list, št. P00537332, izdala UE Novo Mesto. gnq-95680
Horvat Helena, Prvačina 171, Prvačina,
potni list, št. BA 258735, izdala UE Nova
Gorica. gny-95597
Jeličič Marjan, Fiesa 3, Portorož - Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI
17351. gnx-95198
Jordan Anton, Mihovica 25, Šentjernej,
potni list, št. P00394301, izdala UE Novo
mesto. gnp-95381
Klabjan Kostja, Osp 89, Črni Kal, maloobmejno prepustnico, št. AI 125368, izdala
UE Koper. gno-95207
Kramžar Primož, Ulica 25. maja 6, Litija,
potni list, št. P00577100. gnv-95400
Krušič Gašper, Pod hrasti 11, Ljubljana,
potni list, št. P00400934. gnz-95446
Makovec Boris, Lukežiči 32, Renče, potni list, št. BA956763, izdala UE Nova Gorica. gng-95390
Marentič Požarnik Bara Olga, Vidmarjeva ulica 9, Ljubljana, potni list, št.
P00068495. gnv-95725
Mastnak Cvetka, Arja vas 50/A, Petrovče, potni list, št. P000486463, izdala UE
Žalec. gnu-95405
Mazijaš Vida, Groharjeva ulica 2, Kamnik, potni list, št. P00263350. gnt-95177
Mikec Silvija, Verovškova 33, Ljubljana,
potni list, št. P00008516. gne-95542
Miklavčič Marjan, Prvomajska 48, Nova
Gorica, potni list, št. P00306744, izdala
UE Nova Gorica. gnn-95383
Mlakar Miha, Cankarjeva 48, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
139087. gnt-95202
Mršić Jasmina, C. proletarskih brigad
55, Maribor, potni list, št. BA 740886, izdala UE Maribor. gnz-95546
Novinec Silvana, Oprešnikova 25, Kranj, potni list, št. P 416511, izdala UE Kranj.
gnj-95687
Pešl Darko, Ob suhi 23, Ravne na Koroškem, potni list, št. CA 13576. gnf-95416
Pišlar Enver, Vena Pilona 12, Koper Capodistria, potni list, št. BA232904, izdala UE Koper. gny-95397
Rihtaršič Janez, Dašnica 17, Železniki,
potni list, št. P00335198. gne-95642
Savić Sanela, Cankarjeva ul. 17, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
5750, izdala UE Nova Gorica. gnd-95697
Stančič Pavel, Dekani 111, Dekani, maloobmejno prepustnico, št. AI799914, izdala UE Koper. gnf-95391
Strehovec Marjan, Ulica Svobode 33,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 141853. gnc-95194
Strnad Kristina, Na kresu 22, Železniki,
potni list, št. P00031012. gni-95588
Strnad Živa, Komen 30, Komen, maloobmejno prepustnico, št. AI 153647, izdala
UE Sežana. gnq-95580
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Tepeš Dubravka, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P00371740.
gni-95338
Ušeničnik Peter, Rakovnik 5, Medvode,
potni list, št. P00024264. gnv-95575
Vidmar Alenka, Ižanska cesta 280/a, Ljubljana, potni list, št. P00337196.
gnu-95576
Vukajlović Novica, Bukovica 49/A, Volčja Draga, maloobmejno prepustnico, št.
AI-116136, izdala UE Nova Gorica.
gnx-95523
Zornik Savo, Ivana Regenta 15, Nova
Gorica, potni list, št. P00004163, izdala
UE Nova Gorica. gnl-95385
Zrimšek Aleksandra, Tržaška 113, Ljubljana, potni list, št. CA 33649. gnd-95393

Osebne izkaznice
Auerpenger Frančiška, Skaličkega ulica
2, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
1090538. gnz-95296
Bajram Dino, Gosposka ulica 3, Celje, osebno izkaznico, št. 190667.
gnr-95254
Balabanić Tanja, Vrtnarija 12/c, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1024411.
gnx-95223
Balažic Jelena, Savska cesta 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 39564. gni-95263
Belak Edo Pavao, Rasbergerjeva10, Maribor, osebno izkaznico, št. 1061693.
gnw-95674
Berčan Janez, Ižanska cesta 52, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 466837.
gnl-95289
Beriša Ramadan, Krekova ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 186588.
gnr-95229
Beškovnik Zorislav, Františka Foita 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 294081.
gng-95244
Bevc Motoh Emilija, Gubno 34, Lesično, osebno izkaznico, št. 955741.
gnw-95424
Blagotinšek Urška, Dobrič 6, Polzela,
osebno izkaznico, št. 226301. gnu-95451
Blejec Marija, Liparjeva 25, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 509404. gnq-95380
Bosnar Josip, Ulica Pohorskega bataljona 10, Ruše, osebno izkaznico, št. 701403.
gnj-95262
Božiček Boštjan, Košnica pri Celju 81/A,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
200420. gnb-95345
Bratož Majda, Železnikova ulica 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 100015.
gnf-95316
Brecelj Helena, Beljaška ulica 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 847486.
gnn-95283
Brelih Anita, Stanetova 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 77375. gnh-95564
Breznik Andrej, Kajakaška cesta 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 115976.
gnc-95569
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Buh Jožefa, Planina nad Horjulom 6, Gorenja vas, osebno izkaznico, št. 257724.
gnp-95481
Cener Kiren Tanja, Delavska 8, Senovo,
osebno izkaznico, št. 839397. gnn-95433
Cerar Matija, Mala stara vas 28, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 118352.
gnv-95179
Cerar Urška, Podrečje 3/a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
1329396.
gnu-95501
Cerar Zala, Podrečje 3/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 1071481. gnw-95499
Cergel Matej, Bevkova 19, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 720428.
gnu-95401
Cigoj Miša, Idrijska 9/a, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 870201. gnw-95299
Cof Marija, Grlava 2, Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 1085468.
gno-95607
Crljenak Zlatko, Glavarjeva 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 228121.
gnj-95737
Čeh Patrik, Cesta na Markovec 5, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
771875. gnp-95606
Čičić Nada, Seškova 4, Medvode, osebno izkaznico, št. 143114. gnk-95386
Črešnik Suzana, Mestni vrg 82, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 987586. gnd-95593
Dajčman Andreja, Zg. Korena 78, Zgornja Korena, osebno izkaznico, št. 373432.
gnf-95266
Danevčič Anton, Selo 47, Črniče, osebno izkaznico, št. 499394. gnx-95298
Debevec Anton, Reška cesta 6/a, Prestranek, osebno izkaznico, št. 414099.
gnz-95571
Detiček Tomaž, Ulica Prekomorske brigade 24, Poljčane, osebno izkaznico, št.
269069. gnb-95220
Dimič Ivan, Lamutova 12, Brežice, osebno izkaznico, št. 739198. gnn-95308
Dolar Darja, Breg 135, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 1005643. gnq-95605
Dragišič Svijetlana, Sokolski trg 7, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
225199. gnj-95187
Drame Andrej, Pustike 18, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 692092.
gnp-95556
Eliaš Nadja Regina, Pepelno 2, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico, št. 13175.
gny-95447
Ernč Osvald, Domanjševci 100, Križevci, osebno izkaznico, št. 781707.
gnr-95379
Fekonja Marjan, Cvetkovci 75, Podgorci, osebno izkaznico, št. 598224.
gno-95382
Felicijan Marija, Rečica ob Savinji 19,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
684813. gny-95222
Filovski Tatjana, Zaloška 100, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1266043.
gnf-95741
Fratnik Rene, Stantetova 22, Velenje,
osebno izkaznico, št. 35996. gnp-95256
Galič Majda, Lukovica 15, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 321980. gny-95672

Geder Marija, Zvezda 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105193. gnb-95395
Gergar Karel, Zadružniška 19, Mengeš, osebno izkaznico, št. 108919.
gns-95403
Glušič Emilijan, Prihova 22/a, Nazarje,
osebno
izkaznico,
št.
999735.
gnw-95149
Godec Rok, Topolšica 99, Topolšica, osebno izkaznico, št. 1394273.
gnn-95708
Goljović Miljan, Škapinova 9, Celje, osebno izkaznico, št. 108768.
gnc-95444
Gonc Tatjana, Otroška ulica 3, Črenšovci, osebno izkaznico, št. 191510.
gno-95257
Goričar Gregor, Valvazorjeva 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 832317.
gng-95690
Gorišek Nada, Polje, Cesta XII/8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 235692.
gns-95178
Gorše Janko, Sajevec 27, Ribnica na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 152336.
gnq-95659
Grabar Damjana, Smrje 14, Prem, osebno izkaznico, št. 120639. gnh-95314
Grah Franc, Kidričevo naselje 9, Radenci, osebno izkaznico, št. 899072.
gnq-95455
Grašič Olga, Celovška 466, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 412043.
gnz-95721
Gregl Aleksandra, Orešje 17/b, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 782162.
gnh-95339
Grošelj Tatjana, Cankarjeva cesta 2/A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 657518.
gny-95347
Habijanič Jožica, Breznikova cesta 61/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1016967.
gni-95692
Hanin Karmen, Jenkova c. 17, Velenje, osebno izkaznico, št. 432015.
gny-95722
Hlebe Mitja, Kojsko 10/A, Kojsko, osebno izkaznico, št. 899978. gni-95513
Horvat Franc, K cerkvi 4, Slivnica, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 435053.
gnk-95711
Hriberšek Jožefa, Brezje pri Bonjsnem
13, Globoko, osebno izkaznico, št.
791737. gnx-95548
Hude Janez Stanislav, Jarška cesta 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 67827.
gnt-95577
Jaklič Domen, Breg 24, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 233051. gny-95197
Janež Cerar Mimica, Glavni trg 22, Maribor, osebno izkaznico, št. 536976.
gnu-95426
Januzi Habib, Pobreška cesta 38/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 317544.
gnz-95321
Jazbec Janja, Kunšperk 23, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 831287.
gns-95553
Jeranovič Ivan, Ptujska cesta 89, Maribor, osebno izkaznico, št. 275238.
gnp-95231
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Jovanović Lado, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 869294.
gns-95303
Jurgec Stanka, Hrastovec 28/A, Zavrč,
osebno izkaznico, št. 882917. gnp-95681
Jurglič Marko, Mala Loka 12, Velika Loka,
osebno izkaznico, št. 698246. gnw-95628
Kajtazović Juso, Marije Drakslerjeve 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 308110.
gno-95332
Kališnik Marjeta, Sveti Duh 14, Dravograd, osebno izkaznico, št. 1017777.
gnk-95536
Kambič Zvonko, Črešnjevec 18, Semič,
osebno izkaznico, št. 905777. gnk-95236
Kavčič Cvetka, Rovte 12, Rovte, osebno izkaznico, št. 202206. gnf-95341
Kenjalo Marija Magdalena, Milčeteva pot
31, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
17773. gnm-95334
Kepec Slavka, Lepodvorska 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2023. gni-95192
Kerš Boštjan, Lahova 4, Šentjur, osebno izkaznico, št. 121173. gnx-95573
Kiren Barbara, Delavska ul.8, Senovo,
osebno izkaznico, št. 839403. gnh-95414
Kiren David, Delavska 8, Senovo, osebno izkaznico, št. 838365. gnr-95429
Kirič Zdenka, Kapelski Vrh 104, Radenci, osebno izkaznico, št. 904752.
gnr-95679
Knavs Andrej, Kladezna ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1036813.
gnq-95305
Knez Barbara, Krmelj 28/C, Krmelj, osebno izkaznico, št. 1154925. gnj-95712
Knez Darko, Trubarjevo naselje 25, Rimske Toplice, osebno izkaznico, št.
327820. gnz-95621
Kolar Simona, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1133625.
gnz-95696
Kolarič Aleš, Šlajmerjeva ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 626629.
gno-95182
Kolmanič Marija, Ob ribniku 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 53287.
gnv-95625
Konkolič Gašper, Milčinskega 10, Celje, osebno izkaznico, št. 286353.
gni-95538
Kos Marija, Študljanka cesta 1, Domžale, osebno izkaznico, št. 1114993.
gnn-95533
Kosi Jurij, Rudija Papeža 1, Kranj, osebno izkaznico, št. 165827. gnu-95726
Košir Ivan, Cerkova ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1040190.
gnv-95375
Kovač Drago, Petkovškovo nabrežje 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 410108.
gnm-95484
Kozel Franc, Mala Varnica 18, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 656349.
gnu-95526
Kragelj Vera, Vrtojba, Zapučke 16/c, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
307958. gnd-95193
Kralj Leopoldina, Pohlinova 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 650809.
gnq-95180

Št.

Krebelj Ljudmila, Celovška 134, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1324891.
gnc-95719
Kremžar Helga, Šmartno 32, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
174913. gnj-95387
Kreutzburg Jolanda, Subotiška 19, Velenje, osebno izkaznico, št. 939770.
gnr-95554
Krevs Ana, Miklavčeva 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 292557. gnj-95637
Krope Katja, Sadjarska 22, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
53696. gnc-95219
Kruder Borut, Ob potoku 12, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 226817.
gnf-95541
Kruder Igor, Ob potoku 12, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 902546.
gnw-95699
Lah Jožefa, Cigonca 46, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 93240.
gnl-95210
Laznik Veronika, Cesta v Gameljne 6,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
539783. gnl-95535
Leskovar Edvard, Stara Gora 6, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
1014571. gng-95515
Ličen Mitja, Ul. 5. Prekomorske 12, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 224957. gnz-95300
Lorber Marko, Šentjungert 11, Šmartno
v Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
239665. gnm-95634
Lozinšek Mateja, Hajdoše 61, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 20635. gnx-95398
Lugarič Kruder Dragica, Ob potoku 12,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
1044770. gnv-95700
Malenšek Peter, Maline 17, Semič, osebno izkaznico, št. 726776. gnx-95248
Malnar Staniša Marijana, Griček pri Zeljnah 7, Kočevje, osebno izkaznico, št.
129861. gnl-95435
Matjašič Dona, Kajuhova 42, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 58675. gns-95528
Matul Polona, Medno 72, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št. 129962.
gng-95440
Medved Stanislav, Bohoričeva ul. 4/A,
Celje, osebno izkaznico, št. 519727.
gnr-95629
Melihar Boris, Hradetskega 84, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 861545.
gnb-95470
Mihelič Miha, Streliška pot 8, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 981595.
gnh-95189
Mihevec Aljaž, Ob dolenjski železnici
100, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
657803. gny-95376
Milovac Biserka, Brodarjev trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 240064.
gnp-95206
Mlakar Albina, Podbrdo 41, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 743435. gnb-95520
Mok Antal, Trg bratov Mravljakov 4, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 420499.
gni-95563
Mrežar Ivana, Zelena pot 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 462368. gnz-95146

74 / 16. 8. 2002 / Stran 6113
Muhovec Pavla, Nazorjeva ulica 20/b,
Celje, osebno izkaznico, št. 184755.
gnw-95549
Nadižar Marjanca, Breg 103, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 425735. gnt-95677
Nahtigal Renata, Podrečje 3/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 1329323.
gnt-95502
Nemeček Mojca, Rečica ob Paki 10/a,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
296932. gnj-95237
Nose Maja, Mihov štradon 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 984022. gnc-95394
Novak Josip, Dol 45/a, Borovnica, osebno izkaznico, št. 865118. gnu-95301
Novak Majda Marija, Šavšičeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 767750.
gnv-95200
Novak Mirjana, Rožna 2/a, Idrija, osebno izkaznico, št. 781448. gny-95147
Nuraj Barbara, Turiška vas 9, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
55094. gni-95517
Obreza Darko, Svetosavska 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 342338.
gnt-95727
Panjan Martin, Mali Neravec 2, Dragatuš, osebno izkaznico, št. 951239.
gno-95232
Pavlin Nina, Dolenja vas 33, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 374079.
gnr-95579
Pečar Anja, Toneta Seliškarja 2, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 285044. gnl-95410
Pečjak Gorazd, Srebrničeva 12, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 245029.
gns-95678
Pečnik Blaž, Ljubija 37/a, Mozirje, osebno izkaznico, št. 688073. gnp-95406
Pernarčić Sandi, Ljubljanska 56, Celje,
osebno izkaznico, št. 165287. gnp-95181
Pešl Darko, Ob suhi 23, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 816671.
gnm-95413
Petarin Boris, Vrtojba, Laze 39, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
481175. gnz-95521
Petek Alojz, Frana Kovačiča 15, Maribor, osebno izkaznico, št. 646783.
gnw-95449
Peter Franjo, Fala 47/a, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 725922.
gnn-95258
Pilih Dalibor, Ljubljanska cesta 90, Domžale, osebno izkaznico, št. 241971.
gnh-95689
Pivk Borut, Planina 207, Planina, osebno izkaznico, št. 762237. gnv-95450
Plevnik Damjan, Tržaška cesta 509, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 375514.
gnv-95650
Plošinjak Karmen, Stojnci 81, Markovci,
osebno izkaznico, št. 715965. gnu-95226
Podbevšek Marko, Mlakarjeva 18, Trzin, osebno izkaznico, št. 1032888.
gnp-95281
Poderžan Simon, Meža 23, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 739170. gno-95457
Podgorelec Dragutin, Globoka 60, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1033173.
gnm-95259
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Ponudič Ana, Rošnja 56, Starše, osebno izkaznico, št. 1065939. gnc-95544
Potočnik Marinka, Šentilj 76, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
427909. m-779
Potrbin Franc, Krimska 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 123726. gne-95392
Požar Igor, Ljubljanska 37, Maribor, osebno izkaznico, št. 797290. gnp-95631
Predalič Anton, Vrhovci, cesta VIII/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 443254.
gnh-95389
Premec Jožefa, Log 3, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 574525. gnk-95186
Ravnak Ignac, Migojnice 3, Griže, osebno izkaznico, št. 438270. gnk-95636
Ravšelj Alenka, Iga vas 29/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 683221.
gnk-95561
Ravšelj Manca, Iga vas 29/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 904446.
gnj-95562
Razbornik Kukovičič Jožica, Tavčarjeva
1, Velenje, osebno izkaznico, št. 589640.
gnh-95714
Rehorić Gabrijela, Tomažičeva 92, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 88418.
gnb-95170
Robnik Roman, Mrvovo 1, Mežica, osebno izkaznico, št. 611770. gng-95190
Rogan Daniel, Dalmatinova 3, Černelavci, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
51342. gnc-95519
Rojec Gregor, Pšata 96, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 862323.
gnn-95733
Rojic Nada, Riharjeva 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 822681. gns-95703
Roškarič Janja, Jurovski Dol 176, Jurovski Dol, osebno izkaznico, št. 364463.
gnz-95525
Rusjan Hari, Valentinčičeva 7, Solkan,
osebno
izkaznico,
št.
1025855.
gnb-95445
Saliji Turan, Drevored 1. Maja 4, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 57446.
gnu-95201
Samantha Bernetič, Liminjan 20, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
1121813. gnm-95384
Sekol Simon, Pesnica 49/C, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 682334.
m-781
Sever Štefanija, Bratovševa ploščad 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 434756.
gnx-95473
Sibila Ludvik, Obrtniška 24, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 13138.
gnu-95676
Simčič Zlatko, Biljana 37, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 85818.
gnn-95183
Simonič Karl, Rogoza Cesta v skoke 31,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 525412. gnj-95212
Simonović Dragutin, Cesta v Gorice
17/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
659374. gnr-95329
Sirk Vesna, Tovsto 7, Laško, osebno izkaznico, št. 1334659. gnp-95531
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Skočir Mateja, Efenkova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 252311. gng-95344
Slemenšek Boštjan, Razgor 16, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 355063. gnn-95408
Smode Vesna, Robindvor 40, Dravograd, osebno izkaznico, št. 124034.
gnt-95252
Smolej Saša, Kajuhova 2, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
1104103.
gnm-95188
Spevan Robert, Korenjak 24/a, Zavrč, osebno izkaznico, št. 967476.
gnb-95595
Stare Hribar Mateja, Koroška 59, Kranj, osebno izkaznico, št. 156304.
gne-95317
Steiner Danica, Kogojeva 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 19305.
gne-95292
Stojanović David, Cesta talcev 8/D, Jesenice, osebno izkaznico, št. 372147.
gng-95565
Stojkov Borčo, Tončka Dežmana 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 611527.
gnw-95324
Strnad Borut, Na kresu 22, Železniki,
osebno izkaznico, št. 901005. gnm-95584
Strnad Kristina, Na kresu 22, Železniki,
osebno izkaznico, št. 904570. gnk-95586
Sudžuković Srečko, Selo31/A, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 166554.
gnh-95539
Svetelj Jože, Kranjska cesta 27, Šenčur, osebno izkaznico, št. 747986.
gnj-95462
Šauer Rok, Prešernova cesta 37, Mengeš, osebno izkaznico, št. 1320027.
gnk-95686
Šega Magda, Linhartova 66, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 123196. gnb-95145
Šeruga Horvat Darija, Gančani 221, Beltinci, osebno izkaznico, št. 190027.
gno-95507
Šiker Rudolf, Mejna 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 614401. gnv-95325
Škerl Josipina, Rožna dolina, Cesta
VIII/16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
103509. gnd-95218
Šket Tanja, Jazbina 3, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 185516.
gnc-95319
Šmalc Stanislav, Dolenji Lazi 2, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 166469. gni-95688
Šnuderl Rebernik Irena, Cesta zmage
92, Maribor, osebno izkaznico, št. 535210.
gnd-95343
Šoškič Mirjana, Gorazdova 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 408875.
gnp-95506
Štor Mateja, Ul. heroja Bračiča 18, Celje, osebno izkaznico, št. 219313.
gne-95242
Štubelj Monika, Koritno 57, Bled, osebno izkaznico, št. 21209607. gnw-95274
Tepeš Dubravka, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1230403.
gnj-95337
Tratnjek Julijana, Lipovci 139, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 383180. gnw-95524
Trbovc Jakob, Svetilka 3/b, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 752405. gnz-95221

Trebušak Rok, Srednja vas 21/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1373007.
gnp-95731
Trošić Dragutin, Vojkova cesta 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1268681.
gnl-95510
Tršan Dušan, Valburga 16, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 579614. gnm-95309
Trtnik Dejan, Mala Slevica 2, Velike Lašče, osebno izkaznico, št. 243486.
gnf-95291
Velikonja Nika, Sovodenj 48, Sovodenj, osebno izkaznico, št. 56677.
gnm-95284
Vetrih Aleksander, Glavni trg 8, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
1015714.
gno-95707
Vidmar Milan, Ljubljanska 103, Domžale, osebno izkaznico, št. 934862.
gnv-95425
Vindiš Franc, Šolska pot 12, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 1164225.
gnt-95627
Vižintin Goran, Tureli 19, Renče, osebno izkaznico, št. 645825. gnz-95196
Voda Terezija, Prušnikova 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. 72273. gnq-95705
Vogrinčič Srečko, Radovci 79, Grad,
osebno izkaznico, št. 307288. gnl-95185
Vrečar Dejan, Gerečja vas 37/c, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
1026184.
gnx-95698
Vrh Marija, Dol. Zemon 25, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 551883.
gnk-95511
Vujošević Aleš, Černetova 7/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 474381.
gnr-95529
Zalar Anton, Cesta Cirila Kosmača 53/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 328449.
gnz-95371
Zavodnik Jasna, Smoletova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 384307.
gne-95742
Zdravje Pia, Štihova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 133172. gnf-95241
Zorn Tatjana, Linhartova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 330847. gnk-95661
Zupanc Silvester, Pot v Konjsko 17/a,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 479390.
gnm-95238
Zupančič Viktor, Hudeje 3, Trebnje, osebno izkaznico, št. 1162794. gnh-95639
Židan Samo, Borovška c.88, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 699451.
gnn-95683
Žižek Robert, Sakušak 75, Juršinci, osebno izkaznico, št. 680971. gnt-95527

Vozniška dovoljenja
Aleksejev Igor, Kamniška graba 3, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
915136, reg. št. 88714. gnz-95246
Ambrož Bojan, Stanetova 35, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001283303, reg. št. 28186, izdala UE Velenje. gnt-95427
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Bajram Dino, Gosposka ulica 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
49636. gnq-95255
Bajs Marjan, Hruševska cesta 90, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 66/2002.
gns-95378
Beguš Tič Mojca, Krašnja 57, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702227, reg. št. 24154, izdala UE Domžale. gny-95622
Behek Alen, Škofjeloška cesta 19, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1049224, reg. št. 169181, izdala UE Ljubljana. gnl-95485
Belak Edo Pavao, Rasbergerjeva10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1169868, reg. št. 675, izdala UE Maribor.
gnv-95675
Berčan Janez, Ižanska cesta 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845548, reg. št. 17182, izdala UE Ljubljana. gnm-95288
Berlot Marko, Morsko 13, Kanal, vozniško dovoljenje, reg. št. 63900, izdala UE
Nova Gorica. gnq-95155
Bernik Uroš, Moste 63/B, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1336425,
izdala UE Jesenice. gns-95353
Bijelić Milutin, Struževo 28, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561076, reg. št. 15579, izdala UE Kranj. gnr-95304
Bizjak Leon, Ul. Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 31445, izdala UE Nova Gorica. gnx-95173
Bizovičar Boris, Nade Ovčakove ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1367086, reg. št. 201681, izdala UE
Ljubljana. gnz-95471
Brecelj Helena, Beljaška ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891396, reg. št. 79264, izdala UE Ljubljana. gno-95282
Breznik Andrej, Kajakaška cesta 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60310, reg. št. 146295, izdala UE Ljubljana. gnd-95568
Bubnič Boštjan, Gubčeva 46, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1269469, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-95505
Bučar Marina, Rozmanova 28, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14383, izdala UE Krško. gng-95590
Bukovec Špela, Kardeljev trg 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001339943, reg. št. 29063, izdala UE Velenje. gnm-95684
Cerar Špela, Homec, Bolkova ulica 27,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1437140, reg. št. 35807, izdala UE
Domžale. gnh-95664
Cibic Igor, Gornji kot 11, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 150296, izdala UE Ljubljana. gnq-95355
Cigler Katja, Sv. Lovrenc 98, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1257004, izdala UE Žalec. gng-95715
Colarič Vesna, Ulica Talcev 8, Kostanjevica na Krki, preklic vozniškega dovoljenja,

Št.

objavljenega v Ur. l. RS, št. 113/2000.
gni-95213
Čarni Srečko, Stantetova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
608700, reg. št. 56836. gnr-95404
Čas Pavel, Dovze 2/A, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št.
2329. gnf-95491
Čižmek Franc, Dovško 5/A, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
5026. gnj-95537
Črešnjovnjak Branko, Razlagova ulica
18, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 19509. gnd-95468
Dajič Dragan, Proletarska cesta 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588092, reg. št. 10369, izdala UE Ljubljana. gne-95417
Damjan Barbara, Strossmayerjeva 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1291182, reg. št. 107429, izdala UE
Maribor. gnz-95346
Debevec Anton, Reška 6/A, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5836. gny-95472
Dečman Lan, Čufarjeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064688, reg. št. 192649, izdala UE Ljubljana. gnl-95735
Derčaj Aleksander, Bresterniška graba
123, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 67656, reg. št. 94311, izdala UE
Maribor. gnv-95150
Derlink Aleš, Gregorčičeva 1, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068286,
reg. št. 24577. gnx-95273
Djakovič Vid, Pojavorškova 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, reg. št.
34521. gnv-95250
Dolanc Ciril, Log 28/a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4899.
gny-95272
Duhovnik Boštjan, Trilerjeva ulica 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889925, reg. št. 66530, izdala UE
Ljubljana. gnm-95209
Dumčič Boris, Kolodvorska 30, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15881, izdala UE Postojna. gng-95365
Fatkić Senijal, Livarska ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
12868, izdala UE Kamnik. gnc-95269
Fekonja Marjan, Cvetkovci 75, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7327, izdala UE Ormož. gno-95357
Filipič Bojan, Koseskega 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
800314, reg. št. 12221. gnb-95320
Fister Marko, Ižanska cesta 212, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229181, reg. št. 152953, izdala UE Ljubljana. gno-95682
Forti Berčon Robert, Hrvatini 5, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 40689, izdala UE Koper.
gnr-95354
Francelj Vojka, Zoisova ulica 44, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231357, reg. št. 14470, izdala UE Kranj.
gns-95478
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Furjan Bernarda, Ul. talcev 28, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1443399, reg. št. 108270. gnm-95709
Geder Marija, Zvezda 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
241347, reg. št. 28116, izdala UE Ljubljana. gnz-95396
Gjurer Andrej, Cven 46, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 79589, reg.
št. 9229. gnj-95162
Godec Brane, Zidanškova 5, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, reg. št.
6852, izdala UE Sl. Bistrica. gny-95497
Gonc Tatjana, Otroška ul. 3, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
14159, izdala UE Lendava. gnn-95558
Grilc Janko, Kranjska 6, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267295,
reg. št. 25204. gnr-95279
Grkman Marko, Klanec 46, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20973, izdala UE Kamnik. gnv-95550
Grm Franc, Frankopanska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
350ccm BCGH, št. S 1524825, reg. št.
141935, izdala UE Ljubljana. gnd-95743
Grobelnik Aljoša, Cankarjeva 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131265, izdala UE Žalec. gnu-95326
Grošelj Mateja, Ig 374, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888520, reg. št.
163641, izdala UE Ljubljana. gns-95307
Grudnik Matej, Za Ljubnico 17, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9988, izdala UE Mozirje.
gny-95247
Habijanič Jožica, Breznikova cesta 61/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1584630, reg. št. 38086, izdala UE
Domžale. gnj-95691
Hadžić Daniel, Kranjčeva ul. 8, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11658, izdala UE Lendava.
gnb-95420
Hadžić Vedran, Franje Markovića 8, Tuzla, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
148524, reg. št. 244311, izdala UE Ljubljana. gnw-95199
Hafner Boris, Cankarjev trg 3, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19908, izdala UE Škofja Loka.
gnb-95695
Haret Marko, Vodnikova 43, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
47625, izdala UE Nova Gorica. gnh-95164
Henda David, Merče 22, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
8805, izdala UE Sežana. gnx-95498
Hošpel Željko, Gregorčičeva 19, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 22888.
gnn-95358
Hotko Emil, Vinterjeva 2, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3709.
gnz-95421
Hren Rudolf, Kovaška c. 24, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5829, izdala UE Ruše. m-777
Hribar Damjan, Špitalič 34/a, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
21052. gno-95211
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Ivnik Metka, Koroška c. 90, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
897162, reg. št. 6783, izdala UE Tržič.
gny-95522
Jakopin Maja, Sokolska ulica 12, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810666, reg. št. 61213, izdala UE Trebnje. gnj-95287
Jakše Mitja, Šišenska cesta 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366766, reg. št. 113076, izdala UE Ljubljana. gnb-95645
Jankovec Mihael, Polhov Gradec 40,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1285520, reg. št. 201511,
izdala UE Ljubljana. gnh-95514
Janžič Janez, Vel. Tinje 40, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 8602, izdala UE Sl. Bistrica. gni-95363
Jovanović Lado, Trubarjeva cesta 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190508, reg. št. 204342, izdala UE
Ljubljana. gnt-95302
Jurak Aleš, Prežihova 3, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 1400264, izdala
UE Žalec. gnu-95251
Justin Sebastjan, Sp. Dobrava 6, Kropa,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524174, reg. št. 28242. gnq-95655
Kalan Katarina, Breg ob Savi 74, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
47854, reg. št. 42947, izdala UE Kranj.
gnt-95352
Kamenšek Igor, Hum 67, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17516,
izdala UE Nova Gorica. gny-95172
Karpan Marka, Lokavska c.13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10121, izdala UE Sežana. gnb-95670
Karpan Vojti, Lokavska c.13, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
388, izdala UE Sežana. gnc-95669
Kastelic Bojan, Veliko Trebeljevo 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733783, reg. št. 174195, izdala UE Ljubljana. gno-95286
Kavčič Cvetka, Rovte 12, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6733,
izdala UE Idrija. gne-95342
Kerš Bogdan, Lahova ul. 4, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11904,
izdala UE Šentjur. gnl-95560
Klabjan Mato, Bevkova 35, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3583. gnh-95364
Knavs Andrej, Kladezna ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
653749, reg. št. 36978, izdala UE Ljubljana. gnp-95306
Knez Barbara, Krmelj 28/C, Krmelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1228784, reg. št. 8577. gni-95713
Kodelja Rok, Kostanjeviška 45, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40889, izdala UE Nova Gorica.
gnz-95171
Kodrin Alojz, Milčinskega 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24827,
izdala UE Celje. gni-95438
Kolan Martin, Trg 6, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 6842.
gnr-95704

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kolar Simona, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17314, izdala UE Ravne na Koroškem. gnf-95466
Koren Srečko, Pameče 16, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 6937, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn-95158
Kos Matjaž, Parecag 30, Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 7060. gnv-95275
Kosi Milica, Koroška cesta 33, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1619. m-792
Kosi Zlatko, Spuhlja 87/B, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23760,
izdala UE Ptuj. gnz-95646
Košir Ivan, Cerkova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1353229, reg. št. 86407, izdala UE Ljubljana. gnw-95374
Kovač Drago, Petkovškovo nabrežje 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1097235, reg. št. 18263, izdala UE
Ljubljana. gnv-95475
Kozel Franc, Mala Varnica 18, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 20028, izdala UE Ptuj. gnh-95489
Krajnc Simona, Jablance 28, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 716144, reg. št. 97417. gng-95315
Kramžar Primož, Ulica 25. maja 6, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022018, izdala UE Litija. gnw-95399
Krašna Bogdan, Škocjan 22, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 11717, izdala UE Novo Mesto.
gnb-95720
Kraut Štefka, Srebotje 18/A, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 879072, reg. št. 8215. m-782
Križe Zlatko, Orehovski vrh 45/a, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 6422, izdala UE Gornja
Radgona. gnk-95161
Krnc Stanislav, Žurkov dol 28/a, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6724. gnl-95710
Kužel Jure, Razgled 18, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9813, izdala UE Piran. gnt-95152
Lampe Bernarda, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1146943, reg. št. 31642, izdala UE
Domžale. gnd-95418
Lavrič Boštjan, Ulica miru 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1369327, reg. št. 232907. gni-95738
Lenošek Danijel, Sp. Nova vas 32, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 20920, izdala UE Sl. Bistrica.
gne-95496
Les Edvard, Sremič 39, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 62.
gnf-95716
Leskovar Maksimiljan, Levič 22, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
461, izdala UE Ruše. gnj-95362
Leskovar Mitja, Plešičeva ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1565656, reg. št. 119301, izdala UE Ljubljana. gnv-95225

Levačič Anita, Grajzerjeva ulica 27, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 63/2002.
gnw-95624
Likar Andreja, Stara cesta 25, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40510, izdala UE Novo mesto. gnu-95276
Livk Metoda, Vegova ulica 4, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991438, reg. št. 9746, izdala UE Trebnje.
gnm-95459
Lokovšek Ivan, Hravaški brod 15, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 22392, izdala UE Novo mesto.
gnv-95500
Lorbek Jana, Dobriša vas 35, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1442602, izdala UE Žalec. gnw-95228
Lučič Milanko, Ulica 1. junija 19, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3390, izdala UE Trbovlje. gnp-95335
Malenšek Peter, Maline 17, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3027,
izdala UE Črnomelj. gng-95340
Malič Marko, Polene 5, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11446, izdala UE Slov. Konjice.
gnp-95656
Malovrh Barbara, Polhov Gradec 126,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1213152, reg. št. 195474,
izdala UE Ljubljana. gnn-95512
Marc Egon, Brje 41, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 691244,
reg. št. 8955, izdala UE Ajdovščina.
gnr-95208
Marjanović Bojan, Kriška ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1234933, reg. št. 49479, izdala UE Kranj.
gns-95153
Markoja Marjan, Dergomaška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550857, reg. št. 248915, izdala UE
Ljubljana. gnb-95295
Martelanc Lučano, Vogrsko 56, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41932. gni-95163
Matko Marko, Sladki vrh 26, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. S
001028420, reg. št. 1801. m-780
Matoh Marko, Dol. Nemška vas 45, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1432151, reg. št. 11705, izdala UE Trebnje. gnf-95566
Mazijaš Nina, Groharjeva ulica 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17210, izdala UE Kamnik. gnv-95175
Mazijaš Vida, Groharjeva ulica 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18229, izdala UE Kamnik. gnu-95176
Medvešček Franc, Bodrež 10, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5090, izdala UE Nova Gorica.
gng-95490
Menard Anja, Mihevčeva ulica 22, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292075, reg. št. 11613, izdala UE Idrija.
gnj-95312
Mikec Miriam, Rudnik II/1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342753, reg. št. 230560, izdala UE Ljubljana. gnl-95285

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Milovac Biserka, Brodarjev trg 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611751, reg. št. 106811, izdala UE Ljubljana. gnu-95205
Mir Primož, Šalek 86, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1237451, reg.
št. 27825, izdala UE Velenje. gni-95217
Mišič Slavko, Zg. Korena 25, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1091660, reg. št. 89904. gnh-95264
Moder Janez, Celovška cesta 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243563, reg. št. 222793, izdala UE Ljubljana. gnh-95239
Morelj Bojana, Strojeva ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065650, reg. št. 11630, izdala UE Ljubljana. gnf-95516
Muller Erich, Mahovnik 54, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11484,
izdala UE Kočevje. gnh-95739
Nahtigal Renata, Podrečje 3/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785851, reg. št. 28658, izdala UE Domžale. gnr-95504
Nikolič Jan, Dolinska cesta 31, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
44118, izdala UE Koper. gnp-95356
Nikolić Milan, Kočevska cesta 1, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
849280, reg. št. 116700, izdala UE Ljubljana. gnq-95330
Nikolić Milan, Kočevska cesta 1, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB 7460
- inštruktorsko, reg. št. 116700, izdala UE
Ljubljana. gnp-95331
Nipič Dejan, Mariborska 13, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 100621, izdala UE Maribor.
gni-95488
Ogrin Alenka, Topniška ulica 35/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
973453, reg. št. 39450, izdala UE Ljubljana. gnt-95552
Ortan Rajmund, Pri postaji 14/b, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
4396, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnf-95166
Papež Primož, Cesta na Poljane 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264881, reg. št. 197894, izdala UE Ljubljana. gny-95572
Pečnik Blaž, Ljubija 37/a, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8690,
izdala UE Mozirje. gno-95407
Peršolja Nataša, Gonjače 1/V, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32841. gnu-95351
Planjšek Ljubica, Kidričeva 5, Dravski
dvor, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 909312, reg.
št. 59476, izdala UE Maribor. gnl-95635
Plausteiner Franc, Glavni trg 45, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
394403, reg. št. 7079. gnw-95253
Podbevšek Marko, Mlakarjeva 18, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781585, reg. št. 199, izdala UE Domžale.
gnq-95280
Poličnik Barbika, Dol 50, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9191, izdala UE Mozirje. gno-95632

Št.

Poropat Ingrid, Partizanska 3, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7322, izdala UE Izola. gne-95667
Požek Bernard, Trebče 72, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 15664, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-95728
Praštalo Tatjana, Jakopičeva ulica 21,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13764, izdala UE Kamnik.
gng-95640
Predalič Anton, Vrhovci, cesta VIII/6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214841, reg. št. 74840, izdala UE Ljubljana. gni-95388
Primožič Vida, Cankarjeva 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421504,
reg. št. 999, izdala UE Tržič. gnw-95349
Pristolič Tea, Javornik 29, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15133, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnd-95168
Priteržnik Andrej, Jenkova 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422762, reg. št. 30060, izdala UE Velenje. gnn-95233
Pungartnik Alojzij, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971999, reg. št. 51942, izdala UE
Ljubljana. gnx-95373
Rački Jože, Ljubljanska c. 147, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGHCEFD,
št. S 1385945, izdala UE Kočevje.
gni-95663
Rožman Tomaž, Lahovče 75, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 359876, reg. št. 41257,
izdala UE Kranj. gnl-95310
Sajovic Škofic Joži, Orehovlje 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45408, izdala UE Kranj. gnc-95494
Samopogac Bečir, Dol pri Hrastovljah 1,
Črni Kal, vozniško dovoljenje, reg. št.
23978. gng-95665
Sečnik Srečko, Pot čez Horjulko 23, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411685, reg. št. 153855, izdala UE Ljubljana. gnq-95430
Sedej Andrejka, Šolska ulica 4, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090468, reg. št. 10949, izdala UE Idrija.
gnd-95718
Selinšek Boštjan, Gradišca 50, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 29966, izdala UE Ptuj. gnf-95641
Sernec Drago, Drevoredna 25, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9544, izdala UE Ruše. m-775
Sever Boris, Sveti Jurij 12/D, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 20051.
gne-95467
Simonič Gregor, Sela 21, Semič, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 10786,
izdala UE Črnomelj. gnk-95411
Simonovič Peter, Bazoviška 4, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13737. gnl-95360
Simonović Dragutin, Cesta v Gorice
17/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 241079, reg. št. 52032, izdala
UE Ljubljana. gns-95328
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Skalja Dejan, Seliškarjeva 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1483286, reg. št. 13916, izdala UE Grosuplje. gnn-95333
Slabe Sabina, Gorenjska cesta 9, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št.
6501, izdala UE Logatec. gns-95532
Slovenec Tatjana, Gorenje Skopice 34,
Krška vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9864, izdala UE Brežice.
gnq-95555
Stare Hribar Mateja, Koroška 59, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306869, reg. št. 37549, izdala UE Kranj.
gnh-95318
Stefani Marica, Kajuhova 21, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10107, izdala UE Izola. gnl-95160
Stevanovič Stojko, Ljubljanska 61, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291638, reg. št. 92854. gnu-95230
Stojko Zinka, Veščica 42/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
711688, reg. št. 4192. gnw-95174
Strnad Borut, Na kresu 22, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29052, izdala UE Škofja Loka. gnl-95585
Strnad Kristina, Na kresu 22, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22623, izdala UE Škofja Loka. gnj-95587
Svetelj Jože, Kranjska cesta 27, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 421368, izdala UE Kranj. gnb-95370
Šauer Rok, Prešernova cesta 37, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1486630, reg. št. 36384, izdala UE Domžale. gnl-95685
Šemrov Uroš, Kraigherjeva 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
37280. gnk-95261
Šeško Mitja, Gragorčičeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1222017, reg. št. 113133. gnc-95227
Šiler Marjan, Pekel 36, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 304786, reg. št.
11806. gnh-95214
Škedelj Zdenka, Smuška cesta 84, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9308. gnq-95234
Škrabl Luka, Kržišnikova ulica 4, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1367289, reg. št. 225401, izdala UE Ljubljana. gnq-95730
Škrabl Roman, Imeno 27, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9222, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-95267
Škulj Cecilija, Ulica Malči Beličeve 117,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212543, reg. št. 51579, izdala UE
Ljubljana. gnr-95454
Štebe Mateja, Hribarjeva ulica 2, Mengeš, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 72/2002.
gny-95422
Štor Mateja, Ul. heroja Bračiča 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
46953. gnd-95243
Štor Nataša, Podgrad 35, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9390.
gnb-95249
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Štuhec Sabina, Kaniža 31, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. S 872824, reg. št. 105252, izdala UE Maribor. m-783
Tepeš Dubravka, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141010, reg. št. 43052, izdala UE Ljubljana. gnk-95336
Tomažič Anton, Otemna 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2830.
gng-95215
Tratnik Miha, Verd, Jagrova cesta 8, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11024, izdala UE Vrhnika. gnq-95480
Travnikar Miran, Parižlje 36/B, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
000792011, izdala UE Žalec. gno-95557
Trošić Dragutin, Vojkova cesta 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1596377, reg. št. 111830, izdala UE Ljubljana. gnn-95508
Turek Srečko, Černetova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926367, reg. št. 87449, izdala UE Ljubljana. gnk-95311
Udovič Bojan, Kresna ulica 9, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
906231, reg. št. 5848, izdala UE Trebnje.
gnn-95583
Unger Mirica, Vukovski vrh 10, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5648, izdala UE Pesnica. m-791
Vaš Veronika, Šlandrov trg 26, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1441213, izdala UE Žalec. gne-95442
Vetrih David, Batuje 28/F, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1456183, izdala UE Ajdovščina. gni-95367
Vidic Dejan, Klemenčičeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138315, reg. št. 215203, izdala UE Ljubljana. gnz-95671
Virag Franc, Ulica Dušana Mlakarja, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
335636, reg. št. 47507. gnb-95224
Vodeb Marko, Dole 39, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11906,
izdala UE Šentjur. gnm-95559
Vodošek Bojana, Ljubljanska 58, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
912030, reg. št. 62803, izdala UE Maribor. gnk-95436
Volk Matej, Fani Grumove ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077638, reg. št. 196043, izdala UE Ljubljana. gnf-95191
Vončina Zdenko Adolf, Gotovlje 101, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1442634, izdala UE Žalec. gnl-95235
Vujošević Aleš, Černetova 7/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1611068, reg. št. 149293, izdala UE Ljubljana. gnq-95530
Vuk Suzana, Stranska ul.10, Skoke, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 439830, reg. št.
98879, izdala UE Maribor. gnp-95706
Zalokar Marko, Partizanska cesta 9, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
65156, reg. št. 25235, izdala UE Domžale. gnd-95693
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Zlodej Silvo, Falska cesta 26, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8340,
izdala UE Ruše. m-776
Zupan Boštjan, Kešetovo 13/A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8784, izdala UE Trbovlje. gnv-95350
Zupan Nina, Maistrova ulica 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1123432, reg. št. 31151, izdala UE Domžale. gnx-95348
Zupan Peter, Knafelčeva ulica 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 29483, izdala UE Novo mesto.
gnk-95736
Zupan Teuš Vida, Temniška 4, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027383, reg. št. 16131. gnt-95277
Zupančič Viktor, Hudeje 3, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
401541, reg. št. 4318, izdala UE Trebnje.
gni-95638
Žganec Heidi, Volče 54/G, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1506524, izdala UE
Tolmin. gnd-95493
Židan Samo, Borovška cesta 38, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1101473. gnd-95643
Žmavc Bojan, Rakovci 31, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
11556, izdala UE Ormož. gny-95372
Žugman Tomaž, Dragučova 59, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379737, reg. št. 117600. gng-95265

Zavarovalne police
Adriatic Zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, Dunajska 63, Ljubljana preklicuje
polico AA-PT št. 19219 in Zeleno karto št.
0812624. Ob-76058
Bajraktaraj Avdi, Kardeljeva c. 80, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 413518,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-797
Car Aleksander, Vinska pot 105, Ruše,
zavarovalno polico, št. 433959, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-95596
Čavničar Franc, Grabe 46, Središče
ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO
445636, izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-95278
Čeh Mirko, Pot k ribniku 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 489525, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-95377
Havliček Vojko, Hruševska 144, Ljubljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št.
420307, izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-95492
Herič Stanislav, Beraničeva 27, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101476339, izdala zavarovalnica Slovenica. m-774
INTERSIBA z. o. o., Gabrje 81, Dobrova, zavarovalno polico, št. 727590, izdala
zavarovalnica Tilia. gnr-95654
Jankovič Anton, Adlešiči 24/A, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 813942, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-95651
Janžič Janko, Zg. Ložnica 6, Zgornja Ložnica, zavarovalno polico, št. 441553, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-95653

Kukovič Jožef, Jakob pri Šentjurju 24,
Šentjur, zavarovalno polico, št. 443655, izdala zavarovalnica Slovenica. m-787
Ocepek Pavel, Breg pri Komendi 21,
Komenda, zavarovalno polico, št. AO
00101 442794, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-95474
Okorn Janez, Srednjevaška ulica 67,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 443326,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-95453
Ornik Dušan, Marjeta 4/B, Marjeta na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. AO
480795, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-789
Ozimek Rudolf, Ulica Bena Zupančiča
9, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0857051, izdala zavarovalnica Tilia.
gnj-95437
Peklaj Alojz, Gabrje 81, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 857738, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-95652
Peternel Blaž, Zg. Bitnje 224, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 0779028, izdala zavarovalnica Tilia. gnc-95694
Strajnar Miran, Zabukovje nad Sevnico
64, Zabukovje, zavarovalno polico, št.
443134, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-95666
Šimec Dušan, Ul. M. Kozine 9, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 354623, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnm-95359
Štricelj Marko, Moste 87, Komenda, zavarovalno polico, št. 427749, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-95740
Verbič Alojzij, Podboršt 4, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 872730. gng-95415
Vrankar Zvonko, Jesenovo 30, Čemšenik, zavarovalno polico, št. AO 426547,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-95293
Zafošnik Karl, Ormoška 19, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 488816, izdala zavarovalnica Slovenica. m-795
Zjačić Davor, CBE 18, Metlika, zavarovalno polico, št. 177313, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-95169

Spričevala
Babnik Polona, Cesta na Ježah 28/a,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Borisa Kidriča v Ljubljani, izdano leta 1989, na ime Nared Polona.
gnl-95660
Blejc Miranda, Krožna 6, Radomlje, zaključno spričevalo ŠC Rudolfa Maistra.
gnf-95366
Bračun Zdravko, Raztez 8/b, Brestanica, diplomo Srednje šole Krško, št.
S-I/E-45/87. gnt-95452
Bricman Vesna, Gmajna 63/a, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje poslovne šole v
Slovenj Gradcu, izdano leta 2000 in 2001.
gnr-95479
Brus Barbara, Nova Vas 60, Nova Vas,
indeks, SUAŠ leto izdaje 1988. gnx-95648
Budina Dragana, Cesta 4. julija 57, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonom-
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ske šole v Novem mestu, izdano leta 2002.
gng-95290
Cvikl Aleš, Galicija 12, Žalec, spričevalo
3.letnika SSŠ Štore, izdano leta 1995.
gnk-95486
Čamernik Andreja, Dragomerška cesta
46, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4.
letnika Srednje upravno administrativne
šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gns-95203
Doberlet Denis, Leše 3, Tržič, spričevalo 3. 4. letnika in diplomo Srednje elektro
šole v Kranju, izdano leta 1986 in 1987.
gnx-95723
Dragšič Ervin, Nad gramoznico 28, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu III gimnazije Maribor, izdano
leta 1993. m-778
Fluher Gregor, Šober 48, Bresternica,
spričevalo 1. do 7. razreda OŠ Kamnica,
izdano leta 1995-2002. m-794
Gajster Ines, Dolomitskega odreda 17,
Postojna, maturitetno spričevalo Sredne
naravoslovne, matematične in kovinarske
šole v Postojni, izdano leta 1985.
gnm-95734
Hajnšek Nace, Vel. Rodne 4/a, Rogaška Slatina, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Center Celje, izdano leta 2002. gnz-95271
Hren Vitomil, Gimnazijska cesta 15, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Zasavske ljudske univerze - smer ekonomsko
komercialni tehnik, št. II/67-EKT, izdano
leta 2002. gnt-95327
Kociper Anita, Prek.čete 52, Črenšovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja strojna in tekstilna šola Murska Sobota, izdano
leta 1993. gns-95503
Kocjančič Andrej, Hruškarje 3, Cerknica, zaključno spričevalo Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna, smer lesarstvo.
gnw-95649
Kočevar Suzana, Šlandrov trg 9/A, Žalec, spričevalo 2.letnika Srednje frizerske,
tekstilne in prometne šole v Celju, izdano
leta 1995. gnk-95461
Kožar Borut, Trnjava 17, Lukovica, indeks, št. 41043872, izdala Univerza v Mariboru. gnm-95534
Letonje Sabina, Šalek 93, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec, izdano leta 1985 in
1986, izdano na ime Čeh Sabina.
gnh-95589
Levec Lilijana, Ograde 47, Stari trg pri
Ložu, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje tehniške šole za
lesarstvo Ljubljana, izdano leta 1981 in
1982, izdano na ime Modec Lilijana.
gnp-95439
Marić Diana, Celovška 62, Ljubljana, spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Spodnja
Šiška. gnn-95662
Mikić Miroslav, Raičeva 71/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirana
Jarca v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnu-95701
Mlakar Tomaž, Česnikova ulica 32, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje lesarske šole v Mariboru, izdano leta
1991, 1992 in 1993. gnx-95702

Št.

Perkić Miljenko, Cesta Jaka Platiše 5,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnr-95729
Perko Aleš, Sp. Žerjavci 20, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 2.letnika Srednje
gradbene šole Maribor, smer slikopleskar,
izdano leta 2002. m-784
Prah Nina, Aškerčeva 2, Krško, spričevalo 3.letnika Srednje in poklicne šole Celje, izdano leta 1995, izdano na ime Babič
Nina. gnb-95495
Prijatelj Vid, Pahorjeva 8, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1997 in 1998. gnb-95545
Primožič Kajdiž Liza, Gorica 19, Radovljica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jesenice. gny-95647
Rozman Janez, Podpeška cesta 145,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Šola za farmacevtske tehnike v Ljubljani, izdano leta 1965. gnq-95184
Sila Milena, Tavčarjeva 9, Ilirska Bistrica, spričevalo 1., 2., 3. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1981,
1982, 1983, izdano na ime Kogovšek Milena. gnd-95668
Šantavec Simon, Homec, VII ulica 21,
Radomlje, maturitetno spričevalo Šolskkega centra Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta 2002. gno-95582
Šantavec Simon, Homec, VII ulica 21,
Radomlje, obvestilo o uspehu pri maturi
izdan pri Šolskem centru Rudolfa Maistra,
leta 2002. gnp-95581
Tomšič Božena, Kolodvorska 22, Središče ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Celju, izdano leta 1978, izdano na ime Bogdan Božena. gnp-95456
Trstenjak Daniela, Turjanski vrh 5, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu Srenje trgovske šole v Murski Soboti.
gno-95465
Trstenjak David, Kajžar 21, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo 1.letnika SERŠ Maribor. gni-95463
Trstenjak David, Kajžar 21, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo 2.letnika SERŠ Maribor. gnh-95464
Vidic Matej, Cankarjeva 23, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne in elektro šole Kranj. gng-95165
Visinski Maja, Pod bregom 24, Slovenj
Gradec, indeks, št. 15848, izdala FDV v
Ljubljani. gno-95157
Vovk Vasja, Ulica padlih borcev 28/c,
Prestranek, indeks, št. 41047493, izdala
Univerza v Mariboru. gnb-95574
Zabavnik Goran, Berglesova 4, Maribor, indeks, št. 71104587, Pravna fakulteta Maribor. m-796
Zahović Admir, Šentilj 70/B, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, izdano leta
2001. m-790
Žagar Ana Marija, Martinova ulica 39/c,
Ljubljana, indeks, št. 21014334, izdala
FDV v Ljubljani. gnr-95658
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Žmuk Vladimir, Vladimira Nazora 54,
42202 Bartoloveški Trnovec, diplomo Srednje šole Boris Kidrič Celje - cestna prometna usmeritev, št. 253/0. gnn-95483

Ostali preklici
APS d.d., Koroška 64, Velenje, licenco,
št. 000353/21 za vozilo reg. št CE APS-45
in CE 58-70P. gnq-95630
Breška Jurij, Sužid 1/b, Kobarid, preklica delovne knjižice, objavljeno v Ur. l. RS,
št. 72/2002. gnc-95469
Bučar Olga, Vrhole pri Slov. Konjicah
45, Zgornja Ložnica, delovno knjižico, izdana na ime Koprivnik Olga. gnn-95487
CEMT TRANSPORT d.o.o., Aškrčeva 2,
Krško, licenco, št. 0002611/89 za vozilo z
reg. št. KK 73-29E. gnn-95633
Crnadak Anica, Banja Luka, Banja Luka,
delovno knjižico. gny-95322
Dobnik Martin, Nove trate 23, Mozirje,
certfikat, št. 009981 za prevoz nevarnega
blaga, izdan 22.5.98. m-785
Godnič Marjan, Komen 101, Komen,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 01/05-1515/1975, izdala 13. 12.
1975. gnu-95151
Haljiti Špendim, Tržaška cesta 11/a, Postojna, delovno knjižico. gnu-95626
Haložan Lovrenc, Kardeljeva 73, Maribor, delovno knjižico, št. 1321, izdana
1984 v Mariboru. m-793
Hojnik Janez, Miklošičeva ulica 1/a, Domžale, delovno knjižico. gnd-95518
Justin Sebastjan, Sr. Dobrava 6, Kropa,
delovno knjižico. gnr-95154
Karić Edin, Jamova cesta 50, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-95540
Kikelj Jože, Podgorica pri Šmarju 20,
Šmarje-SAP, vpisni list za čoln, št.
02/03-1470/92-97 z dne 16. 9. 1997.
gne-95717
Kotar Marjan, Glinškova ploščad 29, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna,
št.
02/13/1443//6-94.
gnc-95369
Likozar Tina, Voklo 83/a, Šenčur, študentsko izkaznico, št. 71001072, izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnt-95402
MERCATOR - GORIŠKA, d.d., Gregorčičeva 19, Nova Gorica, licenco, št.
0003261/98 za vozilo Iveco Eurocargo
120 EL 21, reg. št. GO 12-14K. gni-95313
Mlakar Rok, Trg na stavbah 1, Litija, delovno knjižico. gno-95732
Mravljak Branko, Gaberke 224/A, Šoštanj, licenco, št. 005994, z dne 22. 1.
1998 za vozilo registrska številka
CE-22-82R. gnp-95460
Ovčjak Branko, Vrhe 63, Slovenj Gradec, licenco za vozilo SCANIA -VABIS, tip
R143 MA L450-36A, št. šasije XLERA4X2AO4325742, reg. št. SG 59-09K,
izdano pri OZS dne 15. 7. 2002, ser. št. O
1001120. gnd-95268
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Podunavac Peter, Cesta na Markovec
65, Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št.
02/13-2216/00-99. gnm-95159
Razgoršek Vesna, Glavarjeva 2, Mengeš, delovno knjižico. gnp-95156
Retko Helena, Čečovje 51, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gne-95167
Sabljanović Asim, Šmarje 101, Šmarje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-610102, VČ-7660/02. gnk-95361
Sobočan Arpad - avtoprevoznik s.p., Dolnji Lakoš 79/a, Lendava - Lendva, licenco
za prevoz v cestnem prometu, št.
000566/492-ZR32/1997, izdano pri OZS
za tovorno vozilo M.A.N. 19.361FLS, reg.
št. MS H9-913. gnb-95245
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Spačal Vojko, Poljedelska 6, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3096/94. gnu-95476
Spačal Vojko, Poljedelska 6, Ljubljana,
letno vozovnico, št. 01-03-383/94,
PI-3141. gnt-95477
Suljaković Armin, Ul. bratov Učakar
24, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola v Ljubljani.
gnc-95419
Šinigoj Mitja, Vodnikova ulica 45, Dornberk, vozno karto, št. 1044 - 100% popust,
izdal LPP. gnx-95148
Udovič Alojz, Repče 7, Trebnje, delovno
knjižico, reg. št. 11244, ser. št. 381026.
gnj-95412

Umek Janja, Zelena pot 9, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-95260
Vajt Miha, Rašiška 20, Ljubljana, vozno
karto, št. 787 - 100% popust, izdal LPP.
gne-95567
Vidmar Alenka, Ižanska cesta 280/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960595,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gns-95578
Virc Dušan, Aškerčeva 3, Maribor, delovna knjižica, št. 13003. m-786
Žgavec Milan Miroslav s. p., Godovič
84, Godovič, licenco, št. 002570-2554-LM
1992 za vozilo z reg. št. GO 58-70E.
gnx-95448
Župnek Tadej, Cesta krških žrtev 18,
Krško, delavska knjižica, reg.št.8232.
gnf-95441
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