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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Št. 110-1/05
Ob-22221/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.
dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Marjan Banič, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 1 SV Slovenija, Nadzorstvo Slivnica, Slivniška 1a, 2312 Slivnica, Slovenija,
tel. 02/654-41-76, faks 02/605-99-61, elektronska pošta: marjan.banic@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja AC Maribor–Lenart 3.
etapa od km 5+000 do km 7+800.
II.2) Kraj izvedbe: od priključka Pernica (km
5,000) do Partinjskega potoka (7,800 km).
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: AC Maribor–Lenart 3. etapa od km 5+000 do km
7+800 z vsemi priključki, deviacijami, premostitvenimi objekti, vodnogospodarskimi in okoljskimi ureditvami ter vsemi komunalnimi in energetskimi vodi.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 6.800,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 10. 2005,
– gradnje: od 1. 1. 2006 do 1. 12. 2007.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije, kredita EIBVII, obveznic DRS III in obveznic DRS IV.

12. 8. 2005

IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00444.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-22223/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Marjan Banič, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 1 SV Slovenija, Nadzorstvo Slivnica, Slivniška 1a, 2312 Slivnica, Slovenija,
tel. 02/654-41-76, faks 02/605-99-61, elektronska pošta: marjan.banic@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja AC Lenart–Spodnja
Senarska od km 7+800 do km 15+000.
II.2) Kraj izvedbe: od potok Partinje (km
7,800) do AC priključka Spodnja Senarska
(km 15,00).
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: AC Lenart–Spodnja Senarska od km 7,800 do
km 10,020 in odsek od km 10,020 do
km 15,000 z vsemi priključki, deviacijami, premostitvenimi objekti, vodnogospodarskimi in okoljskimi ureditvami
ter vsemi komunalnimi in energetskimi
vodi.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV
(če so znani): med 9.820,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 1. 8. 2005,
– gradnje: 1. 12. 2008.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije in kredita EIB.
II.9) Drugi podatki: predvideni rok izgradnje:
– za sklop 3: januar 2006 do december
2007,
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– za sklop 4: junij 2006 do december
2008.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00443.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 063-05/05-400005/05
Ob-22216/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, kontaktna
oseba: Žiga Ogrizek, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/473-48-50,
faks +386/1/473-48-60, elektronska pošta:
ziga.ogrizek@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.40.00-5.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 74.20.32.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava projektne dokumentacije za poslovno stavbo naročnika.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 9. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Kontrola zračnega prometa Slovenije

Javni razpisi
Blago
Ob-22108/05
Razveljavitev
Razveljavljamo postopek dela javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 141 z dne 30. 12. 2004, Ob-37522/04
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– oddaja naročila po odprtem postopku za
sukcesivno dobavo medicinskih pripomočkov, enteralne prehrane in farmacevtskih
snovi – sklop N (endoproteze kolkov – totalna in parcialna EP).
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 402-8/2005-00250

Ob-22128/05

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005, Ob-20978/05, stran 5697, je bil
objavljen javni razpis »Dobava osebne varovalne opreme in službenih oblek vzdrževalcev avtocest in pobiralcev cestnine«.
Skladno s 25. členom ZJN-UPB1 (Ur.
l. RS, št. 36/04) vas obveščamo, da podaljšujemo rok za predložitev ponudb iz dne
16. 8. 2005 do 12. ure na dan 13. 9. 2005
do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 14. 9.
2005 ob 9. uri. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaja nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-22112/05
Popravek
V javnem razpisu za izdelavo, dobavo in
montažo notranje opreme za lekarno Lenart
v Slovenskih goricah, objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005, Ob-21793/05,
se točke III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3) popravijo, tako da pravilno glasijo:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno, če ponudnik lahko izvaja ta dela že
na osnovi registracije pri sodišču.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali poslovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
5. da ponudnik sprejema razpisne pogoje in da ni dal zavajujočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj se-
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dež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe);
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja,
da ni imel blokiranega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da je ponudnik v zadnjih petih letih
opremil vsaj en lekarniški objekt v vrednosti
nad 10 mio SIT;
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo
naročnika.
9. da ponudnik nudi najmanj triletni garancijski rok za vgrajeno opremo in razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega
naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
strokovnega kadra.
Mariborske lekarne Maribor
Ob-22174/05
Popravek
V
javnem
naročilu
št.
RTV
040/2005-E-ODP/B za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup
mini DV kamkorderjev, kamdiskrekorderjev,
DVCAM kamkorderjev, objektivov, stativov
in nakamernih lučk ter mikrofonov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
22. 7. 2005; Ob-20530/05, in v Uradnem
listu EU, št. S140 z dne 22. 7. 2005; 2005/S
140-138867, se spremeni točka II.1.9 – podatki o sklopih:
– sklop št. B: se doda še 4 kose, tako da
je skupaj zahtevanih kosov = 6 kosov;
– sklop št. D: se doda še 4 kose, tako da
je skupaj zahtevanih kosov = 9 kosov;
– sklop št. E: se doda še 1 kos, tako da je
skupaj zahtevanih kosov = 16 kosov.
Datum, ko je bila poslana sprememba:
5. 8. 2005.
RTV Slovenija
Javni zavod
Št. 404-08-342/2005-21

Ob-22290/05

Popravek
V javnem razpisu MORS 298/2005-ODP,
za nakup računalniške strojne opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72
z dne 29. 7. 2005; Ob-21279/05, se v poglavju II.2.1) pod sklop 02/02A standardni
prenosni računalnik, doda še 2 kpl = skupaj
zahtevanih kpl = 38.
Ministrstvo za obrambo
Ob-21966/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-50, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Območna enota Murska Sobota,
kontaktna oseba: Štefan Kovač, Arhitekta
Novaka 17, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/534-95-00, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Stefan.Kovac@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih avtomobilov v izvedbi
5 vratne limuzine ali karavan v okvirni
skupni nabavni vrednosti 30 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota ZGS,
Večna pot 2, Ljubljana ali salon prodajalca,
če je to za naročnika ugodneje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne, razen za različne modele vozil.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidoma 9 osebnih avtomobilov v izvedbi 5
vratne limuzine ali karavan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po potrditvi računa, izstavljenega
po dobavi zadnjega vozila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
in BON 2.
Podatki o boniteti poslovanja ponudnika
(BON-1) in podatki o plačilni sposobnosti
ponudnika (BON-2), na dan odpiranja ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ugodnost ponujene cene,
2. poraba goriva,
3. servisiranje in zagotavljanje rezervnih
delov,
4. garancijski rok za motor in pogonske
dele,
5. garancijski rok za prerjavenje pločevine,
6. opremljenost s klimatsko napravo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 8. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR, št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 952. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 8. 2005 ali 20 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
02994-0019444579 pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 13. uri, Metlika, Cesta XV. brigade 4
(Komunala).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Občina Metlika

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 8. 2005
ob 10. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 258

Ob-21986/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Stanko Tomšič, Mestni trg 24, 8330
Metlika, Slovenija, tel. 07/30-58-107,
faks 07/36-37-210, elektronska pošta:
tomsic@komunala-metlika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Metlika d.o.o.,
kontaktna oseba: Stanko Tomšič, Cesta
XV. brigade 4, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/30-58-107, faks 07/36-37-210, elektronska pošta: tomsic@komunala-metlika.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Metlika d.o.o.,
kontaktna oseba: Stanko Tomšič, Cesta
XV. brigade 4, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/30-58-107, faks 07/36-37-210, elektronska pošta: tomsic@komunala-metlika.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Metlika d.o.o., kontaktna oseba:
Stanko Tomšič, Cesta XV. brigade 4, 8330
Metlika, Slovenija, tel. 07/36-37-200, faks
07/36-37-210.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naprava za dehidracijo blata na čistilni
napravi Metlika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Metlika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 23. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.

Stran

Ob-21988/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktni
osebi: Marino Buzleta, Robert Jakin, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-86-100, faks 05/66-86-120, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vodovodni material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– cevi, fazoni (spojniki) in armature,
– univerzalni fazoni (spojniki), spojke
univerzalne, navrtni zasuni z bajonetnimi
spoji in integriranimi tesnili, kroglični zasuni in ﬁtingi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ulica 15. maja 13, Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o registraciji (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem
uradu),
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
3. dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obveznosti dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali če je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji,
5. poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2
– za pravne osebe, bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne podjetnike posameznike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjave iz razpisne dokumentacije,
– originalni tekst popisa blaga z vpisanimi cenami po enotni meri in vrednostjo ponudbenih del po posameznih postavkah,
– referenčna lista.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 2005, cena:
15.000 SIT, valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na naročnikov TRR s št.
10100 – 0000055382 pri Banki Koper d.d.,
s pripisom Plačilo razpisne dokumentacije
– vodovodni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in pooblaščene osebe ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 11. uri, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper
(mala sejna soba).
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-22092/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 048/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – karavan.
3) Obseg ali količina: 5 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.20.00-5.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – limuzina.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po podpisu prevzemnega zapisnika za posamezno
vozilo.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 048/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 048/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 048/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
pa bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na štev. (1)475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. 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 048/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2005,
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
št. 360-01/05-3262
Ob-22107/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Ljutomer, kontaktna oseba: Lilijana Koser, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10,
elektronska
pošta:
lilijana.koser@ljutomer.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje obstoječega in izgradnja nadomestnega večstanovanjskega objekta.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ivana Kavčiča 10, v
Ljutomeru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenja
obstoječega objekta in izgradnja novega nadomestnega večstanovanjskega objekta z
osmimi neproﬁtnimi stanovanji, adaptacija
sosednjega pomožnega objekta v shrambe
in ureditev okolice objekta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi – kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gradnja
se ﬁnancira iz sredstev naročnika, obračunske situacije bo naročnik poravnaval v 60
dneh od prejema.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ali izjava, da po
zakonu dovoljenje ni predpisano,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije – potrdilo sodišča,
– da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev v skladu s
predpisi države – potrdilo davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1, BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
pred objavo javnega naročila ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON2 ali BON3),
– izjava ponudnika o sprejemanju
60-dnevnih plačilnih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik ustrezne strokovne
kadre za izvedbo naročila – navedba imen,
izobrazbe in referenc strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi del ter razpoložljive
strojne in prevozne kapacitete,
– reference – seznam podobnih del v zadnjih petih letih,
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev, če bo dela izvedel tudi
s podizvajalci – izjava ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– da ponudnik predloži fotokopijo pogodbe ali police o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.

pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT, izstavljena v skladu z vzorcem
garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: na podlagi izdanih računov izvajalcev del oziroma
dobaviteljev opreme, izbranih s strani Občine Krško, bo ponudnik plačeval direktno
izvajalcem račune za:
– dvigalo: 4,500.000 SIT (brez DDV) z
zapadlostjo plačila v novembru 2005,
– kotlovnica: 35,000.000 SIT (brez DDV)
z zapadlostjo plačila v oktobru 2005.
Nevedene vrednosti ne vključujejo DDV,
ki ga bo ponudnik plačal po računih izvajalcev.
Pogodbeno ceno mesečnega obroka za
najem obstoječega blaga s pripadajočimi
ostalimi stroški in DDV bo naročnik plačeval na transakcijski račun najemodajalca 30.
dan od dneva uradnega prejema obračuna
vendar ne prej kot 15. 1. 2006. Plačeval bo
skozi celotno obdobje, v enakomernih obrokih, skladno s pripadajočim amortizacijskim
načrtom.
Naročnik lahko ves čas trajanja najema
zahteva predčasni odkup najete opreme ali
dela le-te.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj
eno tovrstno naročilo v vrednosti večji od
50 mio SIT;
– da ponudnik zagotavlja enakomerno
odplačilo glavnice, DDV, stroškov in obresti
ves čas trajanja pogodbe;
– da je ekonomsko in finančno sposoben;
– da je sposoben izvesti naročilo sam
brez podizvajalcev ter da ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da je bil zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva
za pravosodje) ter izjava ponudnika;

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 85 točk,
2. reference 15 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 8. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Javnega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer št. 01263-6520972537. Priložiti je potrebno potrdilo DURS o davčnem
zavezancu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom, če niso
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005,
ob 12. uri; sejna soba Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (III. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Javni stanovanjski sklad Občine
Ljutomer
Ob-22109/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
kontaktna oseba: Antonija Glas – Smodič,
Šolska ulica 1, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/491-13-00, faks 07/491-13-23, elektronska pošta: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika. oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem-nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnančni leasing za nakup premičnin – dvigalno postrojenje in oprema kotlovnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ JD Krško, Šolska
ulica 1, Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00 -3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ﬁnančni
leasing za premičnine po seznamu iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, 120 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
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– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
finančnem stanju ponudnika (obrazec
BON1/P oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih storitev podobnih
razpisanim (leasing) v zadnjih treh letih,
– izjava, da ponudnik zagotavlja enakomerno odplačilo glavnice, DDV, stroškov in
obresti ves čas trajanja pogodbe,
– izjava o sposobnosti izvedbe javnega
naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja višina mesečnega obroka
leasinga.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR OŠ JD
Krško št. 01254 – 6030659415.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: OŠ Jurija Dalmatina Krško, ravnateljica Antonija Glas –
Smodič, tel. 07/49-11-300 ali Občina Krško,
Oddelek za javne finance in proračun, Darja
Pompe, tel. 07/49-81-366.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Št. 063-05/04-400005/05
Ob-22121/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
kontaktna oseba: Ladislav Rakuša, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: rado.kriz@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega pra-
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-21/01-400005/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup izhodnega ojačevalca TWT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10.000 EUR z veljavnostjo od dneva dostave predmeta javnega
naročila, do konca garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-21/01-400005/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika javna naročila), ponudniki pa jo lahko
dobijo tudi na pisno zahtevo preko e-maila
(info@praetor.si) ali po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 8. 2005 do
13. ure, Kontrola zračnega prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: opiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2005
ob 13.30, Kontrola zračnega prometa d.o.o.,
Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktni osebi: Vanja Herman in Matjaž Štinek, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-78, faks 03/423-37-56, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tekstilnih izdelkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
nudi 60 dnevni plačilni rok od dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
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5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (mora izkazovati zadnje
pravno-relevantno stanje);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje) in izjavo, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (opremljeno z datumom in
podpisom zastopnika ponudnika);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež (mora izkazovati
zadnje pravno-relevantno stanje);
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (ne starejše od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pisna izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo
javnega naročila in da njegovi transakcijski
računi v preteklih šestih mesecih niso bili
blokirani (opremljeno z datumom in podpisom zastopnika ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidne iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 9. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predloživi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2005
ob 12. uri, pisarna vodje nabavne službe,
SB Celje, Oblakova ulica 5, Celje.

ročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
6. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (mora izkazovati zadnje
pravno-relevantno stanje);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje) in izjavo, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (opremljeno z datumom in
podpisom zastopnika ponudnika);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež (mora izkazovati
zadnje pravno-relevantno stanje);
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (ne starejše od 30 dni ).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. pisna izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo
javnega naročila in da njegovi transakcijski
računi v preteklih šestih mesecih niso bili
blokirani (opremljeno z datumom in podpisom zastopnika ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisana v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-22125/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-37-57, elektronska
pošta: dusanka.pekarovic@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SB Celje, kontaktna oseba:
Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-042, faks
03/42-33-753, elektronska pošta: milena.
vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042, faks 03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava bolniških postelj.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava bolniških postelj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– dobava 18 postelj za travmatološki oddelek,
– dobava 50 postelj za zdravstveno
nego.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
nudi 60-dnevni plačilni rok po izvršeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
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pridobiti ju je mogoče do: 14. 9. 2005, cena:
3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 12.uri; sejna soba pravne službe, Splošna bolnišnica Celje, Gregorčičeva ulica 7,
Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 01/05
Ob-22126/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Mirko
Ulčar, Rečiška cesta 2, 4260 Bled, Slovenija,
tel. 04/578-05-34, faks 04/578-05-11, elektronska pošta: info@infrastruktura-bled.si, internetni naslov: www.infrastruktura-bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Anton Potočnik, Rečiška cesta
2, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/57-80-533,
faks 04/578-05-11, elektronska pošta: anton.potocnik@infrastruktura-bled.si, internetni naslov: www.infrastruktura-bled.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Jožica Peljhan, Rečiška cesta
2, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/578-05-32,
faks 04/578-05-11, elektronska pošta:
anton.potocnik@infrastruktura-bled.si, internetni naslov: www.infrastruktura-bled.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/05-KI.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo za pranje zabojnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rečiška cesta 2, Bled.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali menica za resnost ponudbe,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/05-KI.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 8. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije se mora ponudnik izkazati s potrdilom o vplačilu sredstev v višini
20.000 SIT na transakcijski račun pri Gorenjski banki d.d., številka 07000- 0000491880
za povračilo stroškov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 11. uri, Festivalna dvorana, Cesta svobode 11, 4260 Bled.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Ob-22180/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Mojca Križ, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mju.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mju.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/mju.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mju.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št.: JN 19/05 VV, šifra:
430-108/2005; dobava vozil za potrebe državnih organov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil po posameznih sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: glej razpisna dokumentacija, pogoji in navodila poglavje II, str. 4.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1100–1400 m3.
3) Obseg ali količina: 48 kom.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1250–1500 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1500–1600 m3.
3) Obseg ali količina: 11 kom.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1400–1700 m3.
3) Obseg ali količina: 35 kom.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1500–1600 m3.
3) Obseg ali količina: 3 kom.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1800–2000 m3.
3) Obseg ali količina: 57 kom.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1500–1600 m3.
3) Obseg ali količina: 7 kom.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.

76 / 12. 8. 2005 /

6101

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1400–1700 m3.
3) Obseg ali količina: 4 kom.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1200–1300 m3.
3) Obseg ali količina: 17 kom.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1800–2000 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 11
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1800–2000 m3.
3) Obseg ali količina: 4 kom.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1800–2000 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 2100–2500 m3.
3) Obseg ali količina: 6 kom.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1800–2000 m3.
3) Obseg ali količina: 8 kom.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 2200–2800 m3.
3) Obseg ali količina: 9 kom.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 2000–2500 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 2400–2800 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; bencinski motor,
prostornina motorja 1100–1400 m3.
3) Obseg ali količina: 2 kom.
Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1400–2000 m3.

kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
6. ponudnik naj izkaže najmanj eno dobro opravljeno istovrstno dobavo – v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe v vrednosti;
7. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku hkrati ob predaji vozil predati tudi navodila za uporabo ter vzdrževanje vozil in z datumom prevzema potrjeno
garancijsko dokumentacijo. Vsi dokumenti
morajo biti v slovenskem jeziku. Dobavljena
vozila morajo biti nova, letnik proizvodnje
2005, zadnji model, tehnično brezhibna in
homologirana;
8. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti najmanj naslednje garancijski roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil: splošni garancijski
rok najmanj 24 mesecev, najmanj 6 let za
protikorozijsko zaščito pločevine;
9. ponudnik mora:
– zagotavljati servisiranje vozil v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku,
– zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let,
– nuditi brezplačno pomoč na cesti za
dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno, 365 dni na leto),
– nuditi pomoč na cesti za dobavljena
vozila tudi izven garancije,
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če je
le-to daljše od treh delovnih dni, je ponudnik
dolžan zagotoviti brezplačno nadomestno
vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo
istega razreda, za celoten čas trajanja servisnih del,
– zagotoviti zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis
ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45
dni od dneva prevzema vozila v popravilo;
10. za vsak sklop in speciﬁkacijo naročnika, na katerega se ponudnik prijavlja, mora
predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotograﬁje in tehnične podatke za vozila;
11. ponudnik mora dokazati, da vozila
iz speciﬁkacije, kjer se to zahteva, dosegajo ustrezno število zahtevanih zvezdic za
varnost vozila po Euro NCAP crash testih
– dokazilo o rezultatih crash testov;
12. ponudnik mora dokazati, da je uradni
prodajalec vozil, ki jih ponuja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge evidence, ﬁzične osebe:

3) Obseg ali količina: 3 kom.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1850–2200 m3.
3) Obseg ali količina: 10 kom.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1400–2000 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1850–2200 m3.
3) Obseg ali količina: 2 kom.
Sklop št. 23
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 2200–3000 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 24
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 1900–2500 m3.
3) Obseg ali količina: 1 kom.
Sklop št. 25
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
2) Kratek opis: vozila; dieselski motor,
prostornina motorja 2500–3000 m3.
3) Obseg ali količina: 3 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej prilogo B (sklopi).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe za
vsak posamezen sklop: po 3,000.000 SIT
za vsak posamezni sklop 1., 4., in 6.; po
1,500.000 SIT za vsak posamezni sklop
3., 9., 14., 15. in 20. ter po 500.000 SIT
vse ostale sklope z veljavnostjo do vključno
30. 11. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali zaradi takega
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fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS; kopija veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS in Carinske uprave RS,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov Revizorsko
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnem oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. seznam opravljenih dobav oziroma del
v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstne storitve in dobave), z
zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov
z dokazili v obliki potrdila-izjave;
7. dokazilo v obliki potrdila-izjave;
8. dokazilo v obliki potrdila-izjave;
9. dokazilo v obliki potrdila-izjave;
10. predložitev ustrezne prospekte, kataloge, fotograﬁje in tehnične podatke za
vozila;
11. uradno oziroma ustrezno dokazilo o
rezultatih crash testov, ki mora biti izdano
s strani Avto-moto zveze Slovenije ali izpis
iz (uradne) internetne strani Euro NCAP za
vozila po ponujenih sklopih;
12. ponudnik mora potrditi obrazec in
predložiti izjavo (potrdilo) proizvajalca ali
generalnega uvoznika (principala), s katerim dokazuje, da je uradni prodajalec vozil,
ki jih ponuja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št 52 z dne
27. 5. 2005, Ob-14314/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. servisna mreža – lastni in pooblaščeni
servisi ponudnika – do 20 točk,
3. varnost – do 9 točk,
4. dobavni rok – do 6 točk,
5. splošna garancijska doba brez omejitve kilometrov – do 4 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: šifra: 430-108/2005;
JN 19/05 VV Dobava vozil za potrebe državnih organov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2005
ob 9.30; Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vse pisno na
naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22195/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72,
faks 01/478-43-28, elektronska pošta:
jozica.lozar@gov.si,
internetni
naslov:
www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Domplan d.d., kontaktna
oseba: Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00,
faks 04/206-87-01, elektronska pošta:
dusan.lichtenecker@domplan.si, internetni
naslov: www.domplan.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Domplan d.d., kontaktna oseba:
Dušan Lichtenecker, Bleiweisova 14, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/206-87-00, faks
04/206-87-01, elektronska pošta: dusan.
lichtenecker@domplan.si, internetni naslov:
www.domplan.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za šolstvo in šport, glavna pisarna,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 404-01-20/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Srednja biotehniška šola
Kranj, kraj izvedbe: Strahinj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali zavarovanje zavaro-

valnice v višini 10% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 dni od uradnega prejetja potrjene
končne situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. ponujena oprema je skladna s speciﬁkacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel, da
ga za opravljanje dejavnosti ne potrebuje,
ter da s podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje
dejavnosti;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
3: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
izpolnjevanja pogoja 4: obrazec BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik
predloži dokazila bank kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj naveden
pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje izpolnjevanja
pogoja 5: ponudniki v tej točki predložijo
tehnično gradivo in prospekte za ponujeno
opremo skladno z zahtevo iz razpisnih pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JNVV-B
404-01-20/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000
Kranj, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo na račun
Domplan d.d. 05100-8010528081.

76 / 12. 8. 2005 /

6103

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba – III. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na sedežu podjetja Edil inženiring d.o.o.,
Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, ob predhodni najavi vsak delovni dan med 9. in
10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Kotnikova 38, sejna
soba III. nadstropje, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-22196/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-72,
faks 01/478-43-28, elektronska pošta:
jozica.lozar@gov.si,
internetni
naslov:
www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Edil inženiring d.o.o. Nova
Gorica, kontaktni osebi: Valter Figar, univ.
dipl. inž. grad., Edi Melinc, dipl. inž. grad.,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, faks 05/302-54-00,
elektronska pošta: edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktni osebi: Valter Figar, univ. dipl.
inž. grad., Edi Melinc, dipl. inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/333-03-50, faks 05/302-54-00, elektronska pošta: edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za šolstvo in šport, glavna pisarna,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 404-402/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme v športni
dvorani v Novi Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: športna dvorana v Novi
Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oprema
v športni dvorani v Novi Gorici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 10. 2005 in/ali konec:
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančne garancije za resnost ponudbe;
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 dni od uradnega prejetja potrjene
končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
5. ponujena oprema je skladna s speciﬁkacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Če ponudnik takega dovoljenja
ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za
opravljanje dejavnosti ne potrebuje, ter da s
podpisom ponudbe izjavlja, da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja
3: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
izpolnjevanja pogoja 4: obrazec BON, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel
blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik
predloži dokazila bank kjer ima odprte račune, iz katerih je razviden zgoraj naveden
pogoj).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje izpolnjevanja
pogoja 5: ponudniki v tej točki predložijo
tehnično gradivo in prospekte za ponujeno
opremo skladno z zahtevo iz razpisnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JNVV-B
404-402/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Miškolin, kontaktna oseba: Branka Mak, Novo Polje cesta VI/1, 1260
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/528-51-31,
faks 01/549-14-34, elektronska pošta:
vrtec.miskolin@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/05 – 533/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojev in opreme za mlečno in
razdelilno kuhinjo za enoto Rjava cesta
1, 1260 Ljubljana Polje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije. Okvirna
vrednost znaša 23,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 9. 2005, konec
17. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-
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nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP št: 01261 – 6000000088, sklic na št.
JN 01/05 – 533/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 11. uri; Vrtec Miškolin, Novo Polje c. VI/1,
1260 Ljubljana Polje (pedagoška soba).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Vrtec Miškolin
Ob-22204/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Slovenska kinoteka, kontaktna oseba: Marjan Rozman, Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-15-80, faks 01/547-15-85, elektronska pošta: marjan.rozman@kinoteka.si, internetni naslov: http://www.kinoteka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: info@praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup avdiovizualne in druge opreme za
dvorano Slovenske kinoteke na Miklošičevi 38, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dvorana Slovenske kinoteke in pripadajoči poslovni prostori na
Miklošičevi 28, 1000 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): CPA 32.30, 30.02.1,
36.11.1, 36.12.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: video oprema.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kino oprema.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: avdio oprema.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: računalniška oprema.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: pohištvo.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
5 sklopov:
1. video oprema,
2. kino oprema,
3. avdio oprema,
4. računalniška oprema,
5. pohištvo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po prevzemu opreme
in uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. za vsak sklop: skladnost ponujene
opreme s speciﬁkacijami (obrazec A-10).
Ponujeni vzdrževalni pogoji, kot je navedeno v obrazcu A-7.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne
bo predložil bo naročnik štel, da je s podpisom ponudbe podal izjavo, da ga za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa glede
na veljavno zakonodajo ne potrebuje;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
tehnična dokumentacija (prospekti, katalogi, opisi proizvodov) proizvajalca ponujene
opreme, razen za sklop 5 – zaželjeno je, da
so iz gradiva razvidne vse tehnične značilnosti glede na zahteve naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče brezplačno dobiti na
internetu na naslovu http://www.praetor.si ali
poslati pisni zahtevek na: Praetor d.o.o., Trg
Osvobodilne fronte 13A, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005 do 9.30.
Ponudbe morajo do roka za predložitev prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A, 1000 Ljubljana (sprejemna
pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 9.45, Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: internetni naslov za vprašanja in odgovore:
http://www.praetor.si v rubriki Vprašanja in
odgovori, kjer se objavljajo vsi odgovori na
prejeta vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Slovenska kinoteka
Št. 3350-3/2005/2-0071119 Ob-22207/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, kontaktna oseba: Stanislav Meglič, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-81-14, faks 01/478-81-41,
elektronska pošta: gp.mzp@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2411-05-001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt uvajanja e-evidence o izdanih licencah in delitvi dovolilnic.
Informacijski sitem bi bil razvit tako, da
bi omogočal enostavno, hitro in pregledno
ravnanje s podatki o licencah in dovolilni-
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cah. Podatki bi imeli tudi možnost časovne
veriﬁkacije, s čimer bi se izkazovalo stanje
oziroma starost podatkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za promet,
Langusova 4, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop št. 1
2) Kratek opis:
Ponudnik mora izdelati načrt in izvedbo projekta uvajanja e-evidence o izdanih
licencah in delitvi dovolilnic. Informacijski
sistem mora biti razvit tako, da bo omogočal enostavno, hitro in pregledno ravnanje s
podatki o licencah in dovolilnicah. Podatki bi
imeli tudi možnost časovne veriﬁkacije, s čimer bi se izkazovalo stanje oziroma starost
podatkov. Projekt vzpostavitve računalniške
evidence izdanih licenc in delitve dovolilnic v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in medsebojne elektronske
povezave Gospodarske zbornice Slovenije,
Obrtne zbornice Slovenije, Direkcije RS za
ceste, Ministrstva za promet in Prometnega
inšpektorata RS ter nadgradnjo sistema s
povezavo Ministrstva za notranje zadeve in
Carinske uprave RS.
Rešitev mora biti narejena tako, da bo
zadovoljila potrebe po vpogledih, podpori
odločanja in poročanja posameznih institucij. Rešitev mora zagotavljati povezave z
uradnimi evidencami institucij, ki omogočajo
povezovanje tako na tehničnih kot zakonskih podlagah.
Tehnična zasnova naj bo narejena na
večstopenjski arhitekturi, ki bo ustrezala potrebam sodobnih informacijskih sistemov po
zmogljivi, pregledni in prilagodljivi arhitekturi. Rešitev naj bo implementirana z uporabo
spletnih tehnologij, ki omogočajo izgradnjo
odprtih rešitev, ki jih je možno zelo enostavno nadgrajevati in vzdrževati. Pri implementaciji centralne podatkovne zbirke je
potrebno upoštevati komunikacijsko in varnostno shemo. Od sredstev komunikacijskih
povezav je odvisna tudi hitrost delovanja
sistema na nivoju uporabnika. Zato mora
biti povezovanje in dostop do podatkovne
zbirke omogočeno za vse klasične načine
in sredstva komunikacij: analogni modem,
ISDN modem, ADSL, optični kabel in druge
komunikacije, ki se utegnejo pojaviti v prihodnosti.
Poudariti je potrebno, da zaradi zahtev,
ki so podane pri načinu informatizacije in zajemu podatkov, delivci (GZS, OZS, DRSC)
ne smejo biti časovno in lokacijsko omejeni.
To je pomembno predvsem zato, da zaradi
uvedbe informacije ne bo trpel način dela
na MZP, GZS, OZS, DRSC in PIRS, poleg
tega pa tudi zato, da njihovi napori ne bodo
večji od sedanjih.
3) Obseg in količina: programska in strojna oprema (1 kos).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 8. 2005, konec 7. 9.
2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. uresničljivost,
2. ceno,
3. čas priprave in izvedbe,

– DN 50 – 67 kom,
– DN 80 – 81 kom,
– DN 100 – 41 kom,
– DN 150 – 2 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe
predloži bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev z navedbo
vodilnega partnerja. Ponudnik mora biti sposoben izvesti predmet javnega naročila, vsi
kooperanti morajo biti navedeni v ponudbi
in zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v
razpisni dokumentaciji. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
Kolikor bo izbrani ponudnik za omenjeno
delo potreboval podizvajalce, jih mora navesti v svoji ponudbi. Za podizvajalce je potrebno predložiti vsa dokazila, ki jih predloži
ponudnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2) Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem. In ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi takega kaznivega
dejanja.
Dokazila:
– potrdilo izdanega s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
3) Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo:
– potrdilo izdano s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe,

4. tehnične rešitve.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2411-05-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: do 15.30.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: mag. Matjaž Vrčko, Stanislav Meglič, Urška Naglič, Aleš Gabrič,
Tomaž Zavrl.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 9. 2005
ob 10. uri; Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za promet
Št. 03/2005
Ob-22210/05
SI.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-00, faks 03/425-03-60,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: http://www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST04/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava celovitega sistem daljinskega
– radijskega odčitavanja vodomerov s
programsko podporo. Komunikacija med
vodomerom in radijskim oddajnikom naj bo
dvosmerna zaradi vnosa stanja in popravljanja razlike stanja med vodomerom in dajalnikom impulzov. Ponudnik naj poda tudi
morebitne predloge in variante za druge
sisteme ročnega, radijskega in daljinskega odčitavanja (M-bus) z navezavo na obstoječo obračunsko programsko opremo.
Ponudnik mora razen dobave elementov
sistema vključiti tudi usposabljanje in tehnično asistenco pri vgrajevanju naprav. V
primeru, da je potrebno posamezne elemente sistema dodatno medsebojno spajati mora ponudnik to predvideti in ponuditi
enovit element z že izdelanimi vodotesnimi
spoji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež podjetja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik predvideva v petletnem obdobju nabaviti
naslednje količine vodomerov s pripadajočo
opremo za daljinsko odčitovanje:
– DN 40 – 240 kom,
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– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ne vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1) Ponudnik mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): originalni obrazci BON 1 in BON 2,
od katerih BON 2 ne sme biti starejši kot
30 dni od dne oddaje ponudbe, BON 1 pa
mora vsebovati podatke za zadnje bilančno
obdobje.
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): originalno potrdilo banke, pri
kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje
zadnjih 6 mesecev. Napoved za odmero
davkov iz dejavnosti potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) tehnični opisi vseh elementov ponujene opreme ter original prospekti ponujene
opreme;
2) reference – vsaj 10 vodomernih mest,
ki imajo vgrajeno ponujeno opremo in si jih
lahko naročnik ogleda.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19 dni od odposlanja
obvestila, do 11. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 2. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-22213/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-23, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-216/2005,
št. JN: 42/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme ter usmerjevalnega označevanja za UE Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5; glavni besednjak, dodatni
predmet: 36.12.11.60-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pisarniške in arhivske opreme
ter usmerjevalnega označevanja za UE Izola – pritličje in klet 711,30 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 2,000.000 SIT,
2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. ﬁnančni zavarovanji za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo potrjeni znesek nakazal na transakcijski
račun izvajalca 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati najmanj tri
kvalitetno in pravočasno opravljene dobave
in montaže v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora za dobavljeno opremo
nuditi 60 oziroma 24 mesečni garancijski
rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem;
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi države, kjer ima sedež oziroma
ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
– fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih del v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z
zneskom, datumom in nazivom končnega
naročnika (priložen obrazec), vključno z dokazilom v obliki potrdila – izjave (priložen
obrazec), izdanega s strani končnega naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in
pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– lastna izjava ponudnika, da za dobavljeno opremo nudi 60 oziroma 24 mesečni
garancijski rok.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
430-216/2005, št. JN: 42/05 VV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005 ob
10. uri, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave, Gregorčičeva 25a,
Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vprašanja v
pisni obliki na naslov naročnika s pripisom:
pojasnila – javni razpis (dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme ter usmerjevalnega označevanja v UE Izola), št. zadeve: 430-216/2005, zap. št. JN: 42/05 VV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Potrdilo: za vsako izvedeno dobavo ponudnik predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v skladu z ZJN-1-UPB1;
f) v ponudbi mora biti za tisto opremo za
katero je tako določil naročnik, predložen
uraden material s tehničnimi speciﬁkacijami
ponujenega elementa opreme.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 65-67 z dne
15. 7. 2005, v kazalu EU pod št.: 2005/S
134-132606 z dne 14. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2005 do
12. ure od ponedeljka do petka, od 9. do
12. ure na Ministrstvu za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2005 ali 39 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, v veliki sejni dvorani v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Št. 3511-1/2005-14
Ob-22215/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-69-76, faks 01/478-69-58, elektronska pošta: marusa.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža nujne
medicinske in laboratorijske ter pohištvene
opreme za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v
Ljubljani 1. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža nujne medicinske in
laboratorijske ter pohištvene opreme za
dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v
Ljubljani 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje
gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza;
1. sklop: laboratorijski hladilniki in inkubatorji,
2. sklop: centrifuge, aparati za spektrofotometrijo in biomarkerje,
3. sklop: aparati za biokemijo, hematologijo, mikroskopi,
4. sklop: laboratorijsko pohištvo,
5. sklop: splošna in pisarniška oprema
ter sedežno pohištvo,

6. sklop: serijska splošna oprema,
7. sklop: oprema bolniških sob,
8. sklop: specialna medicinska oprema,
9. sklop: splošna medicinska oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 15. 10. 2005 in/ali konec 15. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, točke: 1, 2, 3
– ZJN-1-UPB 1:
– pod 2. točko mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke;
– ponudnik z najugodnejšo ponudbo
bo moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1-UPB1, in
sicer: četrti odstavek točke 1, 2 in 5;
– dokazilo pod 5. točko mora dokazati,
da je zagotovljen servis za ponujeno opremo, če se ponujeni proizvodi servisirajo: kot
dokazilo se šteje izjava serviserja z dokazilom, da je serviser pooblaščen od proizvajalca ali da je usposobljen za izvedbo servisiranja, to pomeni, da ima njegov delojemalec
potrdilo o usposobljenosti za servisiranje od
proizvajalca. Izjava proizvajalca, da sam izvaja servis je ustrezna zgoraj zahtevanim
dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik
zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika,
da je zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan
k revidiranju ter izjava ponudnika, da ni zavezan k revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred z
izjavo banke, da bo ponudnika v primeru,
če bo izbran za izvedbo javnega naročila,
predvidoma brez zadržkov izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, drugi odstavek, 2.
točka: a), f), g) in h) – ZJN-1-UPB 1:
a) v seznamu morajo biti navedene dobave in montaže opreme za zdravstveni ali
negovalni objekt:
– ena ali več dobav in montaž opreme v
zadnjih treh letih, katere skupna vrednost v
navedenem obdobju je najmanj enaka vrednosti ponujene opreme za predmetno javno
naročilo; pogoj mora biti izpolnjen glede na
posamezni ponujeni sklop; za 5. sklop ni
potrebno, da so predstavljeni objekti zdravstveni ali negovalni.

Stran

Št. 404-08-381/2005-2
Ob-22237/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi za dvig razpisne dokumentacije:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije: vodja izvedbe javnega naročila: Jože
Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-52-25, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
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Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije:
vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-52-25, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 242/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zimske pnevmatike za MORS, različne
lokacije na področju Republike Slovenije, razdeljeno na 7 sklopov:
Sklop

Zimske pnevmatike za vrsto
vozil

I.

Osebna vozila

II.

Kombinirana vozila

III.

Terenska vozila

IV.

Tovorna vozila/avtobusi

V.

Priklopna vozila

VI.

Bojna vozila

VII.

Delovni stroji

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – lokacije na
področju RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotni
obseg naročila, ki se pričakuje v ponudbah
je ocenjen na 50,000.000 SIT z vključenim
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Pogodba se sklepa za dobave pnevmatik
in izvajanje vulkanizerskih storitev na področju RS.
Dobave pnevmatik in izvajanje vulkanizerskih storitev se bodo izvajale predvidoma
po 7 dneh od sklenitve pogodbe z izbranim
dobaviteljem in sukcesivno do konca leta
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
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Dokazilo:
a) za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali lastna izjava v
skladu z 44. členom ZJN.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe ali lastna izjava
v skladu z 44. členom ZJN.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo:
a) za pravne osebe:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
sodišča oziroma pristojnega organa;
b) za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki):
– overjeno potrdilo, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo:
– original potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je ﬁnančno in
poslovno sposoben:
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2005
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.

b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti:
– obrazec s podatki o ponudniku (poglavje III.);
– izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa (krovna izjava – priloga št. 1);
– ponudbo (priloga št. 2 in 2-1), za predmet javnega naročila;
– ocenjevalne preglednice za posamezne sklope, na katere se ponudnik javlja (priloge št. 3);
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 4);
– vzorčno pogodbo (priloga št. 5);
– vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije;
– ponudnik mora poskrbeti, da razpisna
dokumentacija ni spremenjena v elementih,
ki se nanašajo na ponudbeni del;
– kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije – ponudnik mora v ponudbi
predložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe,
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv (vzorec v prilogi št. 6), v višini najmanj 5% od
vrednosti njegove ponudbe, brez DDV (skupaj vrednost vseh ponujenih sklopov), kolikor ponudba (skupna vrednost vseh ponujenih sklopov) presega vrednost 30,000.000
SIT brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb;
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(priloga št. 7), da bo izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
nepreklicno in brezpogojno (vzorec v prilogi št. 8), v višini najmanj 5% od vrednosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj
še 1 mesec čez trajanje pogodbe, kolikor
bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo
ta presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisana in žigosana izjava
v skladu s priloženim vzorcem sta obvezni
sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– skupna vrednost posameznega sklopa
pnevmatik z vključenim DDV – utež 0,50;
– rok dobave pnevmatik v dnevih po prejemu naročila s strani naročnika (ne manj
kot 7 dni) – utež 0,05;
– skupna cena vulkanizerskih storitev
– pri pooblaščenih servisih (ena pnevmatika) – utež 0,10;
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– razvejanost vulkanizerske mreže ponudnika po regijah v RS – utež 0,20;
– garancijski rok za posamezni sklop
pnevmatik (ne manj kot 12 in ne več kot 36
mesecev) – utež 0,05;
– brezplačni odvoz rabljenih pnevmatik
– utež 0,10.
Ponudniki morajo navesti cene in vse
zahtevane podatke, na osnovi zahteve naročnika iz priloge št. 2 in 2-1 in skupne zneske oziroma navedbe iz posameznih tabel
vpisati v priloge št. 3.
Naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral ponudnika za posamezni sklop
pnevmatik z najvišjo doseženo skupno oceno po navedenih ocenjevalnih merilih, ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v poglavju
IV/1 – Navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na tri
decimalna mesta. Pri vrednosti na četrtem
decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost tretjega decimalnega mesta, pri
vrednostih na četrtem decimalnem mestu
od 5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
tretjega decimalnega mesta.
Največje možno skupno število točk
skupne ocene ponudbe za posamezni sklop
naročila pri posameznem ponudniku je lahko 5.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-381/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 242/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000242) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 5. 10. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do konca leta 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2005
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 08/2005 - Disk
polje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: vsi ponudniki lahko razpisno dokumentacijo brezplačno prevzamejo na spletni strani www.gov.si/durs/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005, do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 9.30, na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava RS

objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-22248/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Durs.razpisi@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RS, MF, Davčna uprava
RS, kontaktni osebi: Igor Štraus za splošne informacije o javnem naročilu, Boštjan Sporn za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, 478-28-85, elektronska pošta:
igor.straus@gov.si, bostjan.sporn@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RS, MF, Davčna uprava RS, kontaktna oseba: Edita Šolar, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-70,
faks 01/478-27-46, elektronska pošta:
edita.solar@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 08/2005 - Disk polje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava diskovnega polja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na naslovu naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.20.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1 kos diskovni sistem,
– 2 kosa ﬁbre channel,
(glej razpisno dokumentacijo).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
2,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost
ponudbe mora veljati do 15. 11. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 30 dni od datuma prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: registracija, nekaznovanost,
združljivost opreme, kadri. Za podrobnejše
informacije o pogojih poglejte razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: glej razpisno dokumentacijo.
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Ob-22249/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba:
Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/985-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/429-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/429-40-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup lesne biomase.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet naročila je nakup in dobava lesne biomase v letih 2006, 2007 in
2008. Ponudi se lahko samo lesne ostanke
iz čistega lesa. Odpadni les oziroma les,
ki je bil že impregniran, barvan ali kako
drugače obdelan ni predmet tega naročila. Predmet nakupa je žaganje (žagovina
mora biti sejana, oziroma največji posamezni kosi lesa med žagovino so lahko
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do dolžine 20 cm), lubje iglavcev, sekanci
ali skoblanci (velikost od 30 x 20 x 3 do
60 x 40 x 20 mm); če ponudnik ne bi mogel zagotoviti količin navedenih v razpisni
dokumentaciji, lahko ponudi tudi žamanje
iglavcev, žamanje listavcev, odčelki iglavcev, odčelki listavcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje d.o.o.,
Kotlovnica Trata v Kočevju.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
10.12.50.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena letna količina lesne biomase je 12.000 m3
oziroma 34.285 mn3 oziroma 36.000 m3 v
treh letih oziroma 102.855 nm3 v treh letih.
Količine za posamezne vrste lesne biomase
so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni po vsakokratni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora biti ponudbi priložen
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– pravne osebe: registracija pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– samostojni podjetniki: potrdilo DURS
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov in priglasitveni list,
– veljavno dovoljenje za opravljenje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je
po posebnem predpisu to potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ponudnik kot pravna oseba ni bil
kaznovan,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P s podatki
in kazalniki za leto 2004 in potrdilo poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke,
– potrdilo DURS o poravnanih prispevkih
in davkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi lesno biomaso, ki je predmet tega naročila,
– da ponudnik lahko zagotovi zahtevane letne količine za posamezno vrsto lesne
biomase,
– da ponudnik po vsakokratnem naročilu
dostavi lesnobiomaso na lokacijo naročnika
- kotlovnica Trata v Kočevju,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 9. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
18/3-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005, do
11. ure, kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe do navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 14. uri, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Komunala Kočevje d.o.o.

Gradnje
Št. 513-116/2005-8

Ob-22091/05

Podaljšanje roka za oddajo ponudb
AJPES je kot naročnik v Uradnem listu
RS, št. 62, z dne 1. 7. 2005, Ob-18424/05,
objavila javno naročilo za naročilo po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za izvedbo preureditve (obnove) poslovnih prostorov
v 5. nadstropju centrale Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana«,
za katerega podaljšuje rok za predložitev
ponudb in spremembo datuma javnega odpiranja ponudb kot sledi:
Ponudba bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
16. 8. 2005, najkasneje do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 8.
2005 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-22087/05
Popravek
V javnem razpisu za projekt »Izgradnja
objekta biološke obdelave odpadkov Maribor«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
65-67 z dne 15. 7. 2005, Ob-19834/05, se
popravi naslednja točka:
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena investicije,
2. cena obratovanja,
3. reference ponudnika,
4. reference ključnega osebja,
5. ustreznost tehničnih in kvalitativnih karakteristik BOO in mobilne opreme.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 35206-2005

Ob-22129/05

Popravek
V javnem razpisu za projekt »Regionalni center za ravnanje z odpadki Puconci«,
št. projekta 2002/SI/16/P/PE/009, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 65-67 z
dne 15. 7. 2005, Ob-19472/05, se popravi
naslednja točka:
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference ključnega osebja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Občina Puconci
Ob-21912/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Politehnika Nova Gorica, kontaktna
oseba: Gvido Bratina, Vipavska 13, 5001
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/331-52-59,
faks
05/331-53-59,
elektronska
pošta: bratina@p-ng.si, internetni naslov:
www.p-ng.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AKAS001.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova stavbe Politehnike Nova Gorica
v Ajdovščini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vojašnica Srečko Kosovel
v Ajdovščini, Vipavska 2, Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela.
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3) Obseg ali količina: določeno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: elektroinštalacijaska
dela.
3) Obseg ali količina: določeno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: strojnoinštalacijska dela.
3) Obseg ali količina: določeno v razpisni
dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova stavbe Politehnike Nova Gorica v Ajdovščini.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 8. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo pri Mavri Osirnik, Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13 5001
Nova Gorica, tel. 05/331-52-59.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 8. 2005, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2005
ob 11.15, sejna soba, Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 7. 2005.
Politehnika Nova Gorica

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.

Ob-21926/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/38-19-300,
faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov:
www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja dela kanalizacije in čistilne naprave Žaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žaga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 20 mio
SIT, izjava o garanciji za dobro izvedbo del
in o garanciji za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
štev. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 14. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 12. uri, Komunala Tolmin d.d., Poljubinj
89h, 5220 Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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Ob-21964/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Ladislav Selinšek,
inž. grad., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta:
ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-413, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Ladislav
Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta:
ladislav.selinsek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacije Kamniška Graba – I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacije Kamniška Graba
– I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kamnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 delovnih dni (od podpisa pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35213-13/2005-0801/LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 29. 8. 2005.
Cena 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
1. 9. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-21965/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Ladislav Selinšek,
inž. grad., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta:
ladislav.selinsek@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Ladislav Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-413, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunalna direkcija (v času
uradnih ur), kontaktna oseba: Ladislav
Selinšek, inž. grad., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-413,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta:
ladislav.selinsek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, glavna
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pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacije Tezno
med Ptujsko in železniško progo – I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije Tezno med Ptujsko
in železniško progo I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tezno.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 delovnih dni (od podpisa pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR
04, 05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35213-14/2005-0801/LS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 29. 8. 2005.
Cena 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
1. 9. 2005 do 9 ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 10. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna soba 215/II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Mestna občina Maribor
Št. 34402-002/2005-1
Ob-21967/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Benedikt, kontaktna oseba: Andreja
Erjavec, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/703-60-80, faks 02/703-60-81,
elektronska pošta: obcina@benedikt.si, internetni naslov: www.benedikt.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34402-002/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev križišča na glavni cesti G1-3/315
od km 6+990 do km 7+185 in cestnega
priključka do industrijske cone v kraju
Benedikt.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Benedikt.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev križišča na glavni cesti, izgradnja ceste
do obrtne cone, prestavitev Trsteniškega
potoka, javna razsvetljava.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. november 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti (samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci) v višini
podizvajalskih pogodb;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do 90%
pogodbene vrednosti v roku 60 dni od uradnega prejetja začasne situacije, preostalih
10% po obračunu in primopredaji del v roku
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60 dni od uradnega prejetja končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu (izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence),
– ponudnik mora glede na predmet javnega naročila imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (izpisek iz sodne,
upravne ali druge evidence),
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava; ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence),
– ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora imeti poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež),
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco),
– ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo organizacije ali združenja, v katerem
je članstvo obvezno).=
Potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben (obrazca BON – 1 in
BON – 2) mnenja oziroma izkazi poslovnih
bank, pri kateri ima odprt transakcijski račun, o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnosti ponudnika v zadnjih 6 mesecih;
podatke iz bilance uspeha in bilance stanja
za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi DURS
(velja za samostojne podjetnike).

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik:
JN-G-2-2005-351-144/04-123.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja treh podstrešnih stanovanj v
večstanovanjskem objektu na Kolodvorski 10 v Kočevju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kolodvorska 10, Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja treh podstrešnih stanovanj v večstanovanjskem objektu na Kolodvorski 10
v skladu s količinami navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, v 60 dneh od uradnega
prejema v vložišče naročnika,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, po kvalitetni primopredaji del, ob
predložitvi garancije banke/zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku, v 60
dneh od uradnega prejema potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni),
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi z podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na

Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora podati izjavo, da je podal
podatke za vse transakcijske račune, ki jih
ima odprte pri bankah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi (spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za
nadzor kakovosti; spisek referenc izvajalca
gradbenih del, to je najvažnejših opravljenih
investicij v zadnjih treh letih; popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsako investicijo, ki
jo ponudnik v obrazcu navaja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34402-002/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2005.
Cena 12.000 SIT (DDV je vključen v
ceno).
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Občine Benedikt, št. 01348-0100010789. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti ob predložitvi
dokazila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Občina Benedikt
Ob-21987/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje – vložišče,
kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-82-28, faks 01/893-82-30, elektronska pošta: vesna.hrovat@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni),
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjega
leta (2004) najmanj v višini njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo),
– BON2 ali enakovredno drugo dokazilo
(original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od 30 dni, iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma računi
v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila
ni(so) bil(i) blokiran(i),
– BON-1/SP ali enakovredno drugo dokazilo (original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni
starejše od 30 dni, iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni(so) bil(i) blokiran(i) (samostojni
podjetnik ali posameznik),
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo ponudnika o izdaji garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izvedbi vsaj treh
gradbenih del, ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
30 mio SIT s priloženimi potrdili investitorjev
oziroma naročnikov,
– predložitev kalkulativnih elementov,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
– izjava o izdelavi varnostnega načrta,
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz
10. točke tretjega odstavka 23. člena
ZJN-1-UPB-1,
– izjava o zasedenosti kapacitet,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev,
– izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu,
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan
in požigosan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-G-2/2005-351-144/04-123.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Kočevje št. 01248-0100005213, s sklicem
00 351-144/04-0123, namen nakazila: stanovanja v Kolodvorski 10.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 13. uri, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
sejna soba I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Občina Kočevje
Ob-21992/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna
oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9,
8210 Goliev trg 9, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Goliev trg 9, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Zbirno-sortirni center Globoko pri Trebnjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dolina Globoko.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.0 Ureditev ramp in manipulativnih platojev za sortiranje odpadkov,
2.0 Kanalizacijski sistem,
3.0 Tehnološka oprema za zbirni center.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 26. 9. 2005, konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavnost bančne

garancije še 90 dni od dneva odpiranja ponudb).
2. Izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. Izjavo banke za pridobitev garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od dneva prejema računa oziroma
mesečne situacije pri naročniku v skladu s
pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom
v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima ponudnik registrirano
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnemu sodišču ali drugemu organu (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb).
2. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
3. Izjava odgovorne osebe ponudnika
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe).
6. Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe).
7. Potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik za odgovornega vodjo del
(potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
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Vsi pogoji, ki jih mora ponudnik dokazovati z dokazili navedenih v točkah 1-7
so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne dokaže, bo naročnik ponudnika
izločil iz postopka izbire ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2004 mora
znašati vsaj 200 milijonov SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje te
ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, z veljavnostjo še 90
dni od dneva odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, v primeru, da bo s ponudnikom
podpisana pogodba o izvajanju del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših 3 izgrajenih
objektov s področja nizkih gradenj v zadnjih
petih letih (za ponudnika oziroma izvajalca
v primeru skupne ponudbe) z referenčnimi
potrdili naročnikov,
– seznam, da je ponudnik v zadnjih 5
letih opravil najmanj eno gradnjo, ki je istovrstna gradnji kot je predmet tega javnega
naročila in jo je ponudnik izvajal kot glavni
izvajalec in ima zadnjo referenčno potrdilo
o dobro opravljenem delu z vrednostjo in
datumom izvedbe. Upoštevana bo gradnja v
vrednosti najmanj 100 milijonov SIT,
– seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila z navedbo njihovih referenc,
– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča (odgovorni vodja
del, odgovorni vodja posameznih del), ostalih delavcev ter razpoložljive mehanizacije,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti,
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo (kopija police).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 9. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije na transakcijski račun Komunale Trebnje d.o.o. št. 03153-1005330917
pri SKB d.d. Trebnje, z obveznim pripisom
razpisna dokumentacija kanalizacija Stari
trg – Trebnje – 1. faza ali na blagajni podjetja pred dvigom razpisne dokumentacije.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 26. 9. 2005, konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavnost bančne
garancije še 90 dni od dneva odpiranja ponudb).
2. Izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. Izjavo banke za pridobitev garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od dneva prejema računa oziroma
mesečne situacije pri naročniku v skladu s
pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom
v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima ponudnik registrirano
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnemu sodišču ali drugemu organu (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb).
2. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb).
3. Izjava odgovorne osebe ponudnika
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke (potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma oddaje ponudbe).
6. Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 9. 2005, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 12. uri, Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna soba (podstrešje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbe lahko oddajo samo ponudniki, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-21993/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: www.komunala-trebnje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: www.komunala-trebnje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: www.komunala-trebnje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova obstoječe kanalizacije Stari trg
– Trebnje – 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stari trg – Trebnje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja obnove kanalizacije Stari trg – Trebnje
– 1. faza:
A) kanalizacija (pripravljalna, zemeljska,
gradbena in zaključna dela),
B) cestni del.
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ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe).
7. Potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik za odgovornega vodjo del
(potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
Vsi pogoji, ki jih mora ponudnik dokazovati z dokazili navedenih v točkah 1-7
so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne dokaže, bo naročnik ponudnika
izločil iz postopka izbire ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2004 mora
znašati vsaj 200 milijonov SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje te
ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, z veljavnostjo še 90
dni od dneva odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, v primeru, da bo s ponudnikom
podpisana pogodba o izvajanju del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših 3 izgrajenih
objektov s področja nizkih gradenj v zadnjih
petih letih (za ponudnika oziroma izvajalca
v primeru skupne ponudbe) z referenčnimi
potrdili naročnikov,
– seznam, da je ponudnik v zadnjih 5
letih opravil najmanj eno gradnjo, ki je istovrstna gradnji kot je predmet tega javnega
naročila in jo je ponudnik izvajal kot glavni
izvajalec in ima zadnjo referenčno potrdilo
o dobro opravljenem delu z vrednostjo in
datumom izvedbe. Upoštevana bo gradnja v
vrednosti najmanj 100 milijonov SIT,
– seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila z navedbo njihovih referenc,
– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča (odgovorni vodja
del, odgovorni vodja posameznih del), ostalih delavcev ter razpoložljive mehanizacije,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti,
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo (kopija police).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 9. 2005, cena:
20.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije na transakcijski račun Komunale Trebnje d.o.o. št. 03153-1005330917
pri SKB d.d. Trebnje, z obveznim pripisom
razpisna dokumentacija kanalizacija Stari
trg – Trebnje – 1. faza ali na blagajni podjetja pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 11. uri, Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna soba (podstrešje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbe lahko oddajo samo ponudniki, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-21994/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna
oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9,
8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta:
vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova vodovoda Gorenje Prapreče
– Krtina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentlovrenc, Šentlovrenc – Krtina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
4.1 Gradbena dela,
4.2 Vodovodni material, montaža in
transport,
4.3 Provizorij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 26. 9. 2005, konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavnost bančne
garancije še 90 dni od dneva odpiranja ponudb).
2. Izjava banke za pridobitev garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. Izjavo banke za pridobitev garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od dneva prejema računa oziroma
mesečne situacije pri naročniku v skladu s
pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom
v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, da ima ponudnik registrirano
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri pristojnemu sodišču ali drugemu organu (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb).
2. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
3. Izjava odgovorne osebe ponudnika
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
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5. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe).
6. Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe).
7. Potrdilo Inženirske zbornice Slovenije
o vpisu v imenik za odgovornega vodjo del
(potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
Vsi pogoji, ki jih mora ponudnik dokazovati z dokazili navedenih v točkah 1-7
so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več
pogojev ne dokaže, bo naročnik ponudnika
izločil iz postopka izbire ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnikov skupni promet v letu 2004 mora
znašati vsaj 200 milijonov SIT. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje te
ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, z veljavnostjo še 90
dni od dneva odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti, v primeru, da bo s ponudnikom
podpisana pogodba o izvajanju del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših 3 izgrajenih
objektov s področja nizkih gradenj v zadnjih
petih letih (za ponudnika oziroma izvajalca
v primeru skupne ponudbe) z referenčnimi
potrdili naročnikov,
– seznam, da je ponudnik v zadnjih 5
letih opravil najmanj eno gradnjo, ki je istovrstna gradnji kot je predmet tega javnega
naročila in jo je ponudnik izvajal kot glavni
izvajalec in ima zadnjo referenčno potrdilo
o dobro opravljenem delu z vrednostjo in
datumom izvedbe. Upoštevana bo gradnja v
vrednosti najmanj 100 milijonov SIT,
– seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila z navedbo njihovih referenc,
– seznam izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča (odgovorni vodja
del, odgovorni vodja posameznih del), ostalih delavcev ter razpoložljive mehanizacije,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije,
– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti,
– dokazilo ponudnika o zavarovanju pred
odgovornostjo za škodo (kopija police).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

– garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za pravne osebe:
– obrazec BON 1 in BON2, izdan s strani Agencije RS a javnopravne evidence in
storitve, od katerih BON2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
BON1 pa mora vsebovati podatke za zadnje
bilančno obdobje,
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe:
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– potrdilo o plačanih davkih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje,
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– izjavo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 9. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije na transakcijski račun Komunale Trebnje d.o.o. št. 03153-1005330917
pri SKB d.d. Trebnje z obveznim pripisom
razpisna dokumentacija kanalizacija Stari
trg – Trebnje – 1. faza ali na blagajni podjetja pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 9. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 9. 2005
ob 13. ure, Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, sejna soba (podstrešje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudbe lahko oddajo samo ponudniki, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-22036/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mežica, kontaktna oseba: Andreja
Breznik, Trg svobode 1, 2392 Mežica, Slovenija, tel. 02/82-79-350, faks 02/82-79-359,
elektronska pošta: Info@mezica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja obrtne cone Polena – faza: izgradnja lokalne ceste Polena–Orešnikov
most.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mežica – industrijsko
območje Polena.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja lokalne ceste Polena–Orešnikov most.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2005 in/ali konec
1. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti,
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 8. 2005.
Cena: 5.000 SIT. Valuta: pred dvigom.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun naročnika št. 01274-0100010050 pri
UJP Radlje ob Dravi, sklic 00 8-05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 8. 2005 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2005
ob 12. uri; Trg svobode 1, Mežica, Občina
Mežica, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Občina Mežica
Ob-22055/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ATC
Kanin Bovec d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Uršič, Dvor 43, 5230 Bovec, Slovenija, tel.
05/389-63-10, faks 05/388-69-30, elektronska pošta: kanin@siol.net, internetni naslov:
www.bovec.net/kanin.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »Prevala« na Kaninu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
štirisedežnica in smučarska proga »Prevala« na Kaninu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: visokogorsko smučišče
Kanin.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
obsegajo:
– izvedbo 1. sklopa: smučarska proga »Prevala«, štirisedežnica »Prevala«
– gradbeno, obrtniško, instalacijska dela in
varovanja pred plazovi na visokogorskem
smučišču Kanin, s pridobitvijo uporabnega
dovoljenja,
– izvedbo 2. sklopa: štiri sedežnice »Prevala« – tehnološka oprema s krmiljenjem na
visokogorskem smučišču Kanin, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7,000.000 SIT za sklop 1 in 15,000.000
SIT za sklop 2; bančna garancija za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo ﬁnancirana iz lastnih sredstev
investitorja in sredstev evropskega Sklada
za regionalni razvoj; rok plačila potrjenih
situacij je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji
in dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij
(za pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(ﬁzične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike);
– ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izpisek
iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno);
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini,

ima v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora poravnati. Ponudnik mora
predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi;
– skupni letni prihodek ponudnika v letu
2004 je znašal najmanj 800,000.000 SIT za
sklop 1 in najmanj 1.500,000.000 SIT za
sklop 2; transakcijski računi ponudnika v zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani. Ponudnik – gospodarska družba mora kot dokazilo predložiti bilanco uspeha za leto 2004
ter obrazec BON-1/P; ponudnik – ﬁzična
oseba (samostojni podjetnik, posameznik)
pa Letno poročilo za leto 2004 podpisano s
strani AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum
izdaje navedenih dokazil na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 60 dni;
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Ponudnik mora kot
dokazilo izpolniti in podpisati izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s
predlogo (pri skupni ponudbi je to izjavo
dolžan predložiti vsak partner);
– ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo tega razpisa poljubnemu naročniku
opravil skupaj za najmanj 1.000,000.000 SIT
del za sklop 1 in najmanj za 1.500,000.000
SIT del za sklop 2 na področju nizke gradnje. Ponudnik mora priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati izjavo o zagotovljenih
minimalnih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu na transakcijski račun št.
04750-0000349833 pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na transakcijski račun
št. 05100-8010757486 pri Abanki Vipa d.d.
Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005
ob 11.30; v banketni dvorani hotela Kanin,
Ledina 6, 5230 Bovec – vhod preko recepcije in skozi jedilnico.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
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Št.

objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
ATC Kanin Bovec d.o.o.

11. da predloži podpisano izjavo o zavezah do svojih dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev;
12. da predloži podpisan seznam petih
primerljivih gradenj objektov v zadnjih petih
letih (reference);
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov (na obr. IV/12a), in sicer za
vsako gradnjo objekta, ki jo ponudnik v
obrazcu navaja, sicer reference ne bodo
priznane.
13. da predloži podpisan seznam
ključnega tehničnega osebja z njihovimi referencami;
14. da predloži podpisan seznam podizvajalcev;
15. da predloži podpisane osnovne podatke o podizvajalcih;
16. da predloži podpisane izjave podizvajalcev;
17. da predloži podpisano izjavo o
plačilnih pogojih;
18. da predloži podpisan terminski plan
izvedbe, prikazan v delovnih dnevih, do
dokončanja vseh pogodbenih del;
19. da predloži podpisano izjavo o ponujenem garancijskem roku;
20. da predloži originalno garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, po
priloženem vzorcu;
21. da predloži originalno izjavo banke oziroma zavarovalnice po priloženem
vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi
pogodbe;
22. da predloži originalno izjavo banke
oziroma zavarovalnice po priloženem vzorcu, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
brezpogojno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob končnem
obračunu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Št. 66305-32/2005-2
Ob-22082/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kontaktni osebi: Višnja Delak in
Marjeta Ferlan Istinič, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67,
01/478-37-21, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si, marjeta.
ferlan-istinic@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, kontaktna oseba: Višnja
Delak, Slovenska 54/I, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-07-67, faks 01/232-19-48,
elektronska pošta: visnja.delak1@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba rušitvenih, gradbeno, obrtniških in
inštalacijskih del pri gradnji nadomestnega objekta za potrebe terapevtske
skupnosti »Projekt človek« Sopotnica 1,
Škofja Loka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sopotnica 1, Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
rušitvenih, gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji nadomestnega objekta
za potrebe terapevtske skupnosti »Projekt
človek« Sopotnica 1, Škofja Loka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
Republike Slovenije; rok plačila 60 dni po
prevzemu in potrditvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
je potrebno predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik sedež;
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
Izjava ponudnika, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima ponudnik sedež.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
4. da ni kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje
– Kazenska evidenca.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
5. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
Potrdilo izda davčni ali drug pristojni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Potrdilo ne sem biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
6. da predloži obrazec BON-1/P za leto
2004 iz katerega mora biti razvidno, da:
– v letu 2004 ni izkazal nekrite izgube iz
poslovanja;
– je število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih, vključno do
dneva sestavitve obrazca enako 0;
– je čisti prihodek od prodaje v letu 2004
večji od ponudbene vrednosti.
Samostojni podjetniki priložijo obrazec
BON-1/SP in potrdilo o solventnosti od njihovih poslovnih bank.
Obrazci ne smejo biti starejši od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
7. da predloži podpisano izjavo, da je
podal podatke za vse transakcijske račune,
ki jih ima odprte pri bankah;
8. da predloži podpisano izjavo, da mu
zakon ne prepoveduje skleniti pogodbo;
9. da predloži podpisano izjavo o
nezavajajočih podatkih;
10. da predloži podpisano izjavo, da ima
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov in mnenje
pooblaščenega revizorja;
Poročilo pooblaščenega revizorja ne
sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje
ponudbe.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 405-05/04-1

Ob-22095/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loški Potok, kontaktna oseba: Viljem Vesel, Hrib – Loški Potok št.
17, 1318 Loški Potok, Slovenija, tel.
01/835-01-00, faks 01/835-01-02, elektronska pošta: viljem.vesel@loski-potok.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodooskrbnega sistema Novi
Kot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Loški Potok – naselje Novi Kot.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja: 50 kubični vodohran, črpališče in vodovodni cevovod.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 9. 2005 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, ki mora veljati najmanj še 60
dni od datuma odpiranja ponudb. Garancija
mora biti sestavljena v skladu z vzorcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
po potrjenih računih oziroma situacijah.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun številka 01266-0100005592.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov oziroma zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 10. uri, Občina Loški Potok, Hrib – Loški
Potok št. 17 – tajništvo (prvo nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Občina Loški Potok
Št. 355-11/1998
Ob-22120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid, Poljanska c. 2, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-08,
faks 04/511-23-01, elektronska pošta:
mojca.smid@skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-08,
faks 04/511-23-01, elektronska pošta:
mojca.smid@skofjaloka.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Mojca Šmid, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-08,
faks 04/511-23-01, elektronska pošta:
mojca.smid@skofjaloka.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid,
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija,
tel. 04/511-23-08, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: mojca.smid@skofjaloka.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja primarnega vodovoda v naselju
Puštal pri Škofji Loki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Puštal pri Škofji Loki,
Občina Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja 840 m vodovoda DN 400, obnova 200 m
vodovoda DN 100, s 7 jaški, vzporedna izgradnja 890 m meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1,5 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– za resnost ponudbe predložiti bianco
menico v višini 5,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti; izbrani ponudnik jo mora predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, v višini 10% vrednosti obračunske situacije; izbrani ponudnik jo

mora predložiti pred izplačilom obračunske
situacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najkrajši
rok plačila je 60 dni od prejema potrjene
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem; ponudnik mora v
ponudbi navesti eventuelne podizvajalce, ki
morajo podpisati pristopno izjavo po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) registracija ponudnika;
b) dovoljenje ponudnika za opravljanje
dejavnosti;
c) potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava.
Če ponudnik zagotavlja svoje kapacitete
s podizvajalci, morajo ti predložiti:
– v primeru, da bo podizvajalec opravil
30% ali več dela glede na ﬁnančno ovrednotenje, je potrebno priložiti zgoraj navedena
dokazila a, b, c, d.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo bank,
kjer ima ponudnik odprte transakcijske račune, o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec s seznamom zaposlenih, ki bodo vključeni v izvedbo del, z
navedbo strokovne usposobljenosti;
– izpolnjen obrazec s seznamom mehanizacije oziroma tehnične opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitve omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 9. 2005 (razpisna dokumentacija), 29. 8. 2005 (dopolnilna dokumentacija).
Cena: 40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 40.000
SIT je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR pri Banki Slovenije, št. 01322-0100007116, sklic na št.
18 76228-7141009-35511005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do 12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 13. uri, mala sejna soba Občine Škofja
Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Občina Škofja Loka

ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu, da ni v kazenskem
postopku, zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun JP Okolja Piran 10100-0032414679,
odprt pri Banki Koper d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 13. uri, sejna soba JP Okolje Piran, Fornače 33, 6330 Piran.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.

Ob-22127/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert Gardišar, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-2/2003-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova zdravstvene postaje Stari trg
pri Ložu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stari trg pri Ložu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– prenova vhoda,
– ureditev okolice,
– vgradnja dvigala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 29. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene z veljavnostjo
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila minimalno 60 dni od dneva prejema
situacije ali računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35103-2/2003-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 8. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
01265-0100002634 pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2005, do 10.30,
na sedežu Občine Loška dolina.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2005
ob 13. uri, Občina Loška dolina – mala sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Občina Loška dolina
Ob-22133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.,
kontaktna oseba: Bruno Stanič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/617-50-00, faks 05/617-50-15, elektronska pošta: okolje.piran@siol.net, internetni
naslov: okoljepiran.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja fekalne kanalizacije v vasi Sv.
Peter.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vas Sv. Peter (Sečovlje).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 5. 8. 2005 in/ali konec:
14. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancije za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti del. Dodatni
pogoji so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 90 dneh po potrditvi nadzornega
organa. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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Ob-22164/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba prehoda za pešce na odcepu
Kraljeve ulice v Šentjakobu z ureditvijo
pločnika za pešce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1180 G2-108 Črnuče–Šentjakob.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
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– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005
z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
52,250.239 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za
ceste
Ob-22165/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija mostu čez Dobličico v Črnomlju
(NM0139) na cesti R1-218/1213.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1213 R1-218 Črnomelj–Kanižarica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava kažipotne signalizacije za
uskladitev vodenja prometa v občinah
Kranjska Gora, Jesenice, Bovec, Bohinj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek RSC – H, G in
R ceste.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih

(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR, št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005 do 10. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
300,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za
ceste
Ob-22166/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

Stran

Stran

6124 /

Št.

76 / 12. 8. 2005

treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj
v višini vrednosti njegove ponudbe (brez
DDV). Dokazilo: izjava o letnih prihodkih,
skladna s predlogo. Opomba: naročnik si
pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva
predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali
drugo enakovredno dokazilo) za navedena
tri leta, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja (bilanca stanja mora biti revidirana,
če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete)
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani
naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak
v garancijskem roku. V obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot
na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od
dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na
področju povezanem s predmetom javnega
naročila (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
57,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-22176/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Romana Pečnik, Niko Somrak, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280,
faks 07/49-81-276, elektronska pošta:
niko.somrak@krsko.si, internetni naslov:
www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba osnovnih asfaltov in preplastitve v
Občini Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Krško.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
– preplastitev ceste Brestanica–Anže,
– preplastitev ceste Dovško–Šedem,
– preplastitev ceste Zabukovje–Radulje,
– preplastitev ceste Dolga Raka–Zaloke,

– osnovni asfalt na cesti Anže–Graben,
– osnovni asfalt na cesti Bohor–Srebotno,
– osnovni asfalt – Armeško–Raztez,
– osnovni asfalt na cesti Zdole–Anovec,
– osnovni asfalt na cesti Petan–Jerič
dol–Graben,
– osnovni asfalt na cesti Vrhulje–Ravni,
– osnovni asfalt in preplastitev igrišča na
Rožnem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, predviden zaključek junij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 60
dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da je bil zaradi takega kaznivega dejanja
pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva
za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
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finančnem stanju ponudnika (obrazca
BON1/P in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja nizkih gradenj v zadnjih petih letih, v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis
ponudnikove
razpoložljive
tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja, seznam predvidenih podizvajalcev in zahtevane
izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za posamezen sklop.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
351-03-56/05 O605.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni
zakladniški račun Občine Krško, št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2005 ob
12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Romana Pečnik, tel. 07/498-13-72, Niko
Somrak, tel. 07/498-12-80.
Občina Krško

pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki
Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi; potrdilu mora biti priložena
izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka

Ob-22177/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. +386/7/498-11-00,
faks +386/7/492-22-21, elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov:
www.krško.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ek., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek.,
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks

+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/008/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt Kanalizacija Krško obsega projektiranje in izgradnjo kanalizacijskih kanalov v dolžini 16,65 km, 6 zadrževalnih
bazenov ter 4 črpališčnih mest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Krško,
Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projekt
Kanalizacija Krško obsega projektiranje in
izgradnjo kanalizacijskih kanalov v dolžini
16,65 km, 6 zadrževalnih bazenov ter 4 črpališčnih mest.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
priprava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, Projekta za izvedbo, Projekta izvedbenih del in pridobitev gradbenega in
uporabnega dovoljenja za zgoraj omenjene
objekte.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1095 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti ﬁnančno zavarovanje
za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV),
ki mora biti veljavna 1550 dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe projekta – 1095 dni, rok
garancijske dobe za odpravo napak – 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca
posla, ki skupino partnerjev, v primeru, da
je tej skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in
opredeliti čas trajanja tega pravnega akta.
V primeru, da s ponudnikom v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo, ki
jih dokumentirajo na isti način kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz
tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
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oddaje ponudb in ga izda Davčna uprava
RS oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi. V primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 1.920,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti več
kot 10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij in drugih ﬁnančnih sredstev,
ustreznih da zagotovi zahtevane denarne
prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj
480,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo
biti revidirane v primeru, če je samostojni
ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega
nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če
posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje
poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi; V primeru tujega ponudnika le-ta priloži lastno izjavo, da v
zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti več kot 10 dni;
– poročilo 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 ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– priporočilo/potrdilo o ﬁnančnem stanju
gospodarske družbe in njenem dostopu do
kreditnih linij – obrazec: Pismo o nameri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj 3 gradbene
projekte, po naravi in kompleksnosti primerljive razpisanim delom v zadnjih 5 letih;
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izgradnjo kanalizacije, vključno s pripadajočimi objekti.
– da je odgovorni projektant projektiral
vsaj 3 gradbene projekte, primerljive (po
naravi in kompleksnosti) razpisanim delom
v zadnjih 5 letih in izpolnjuje pogoje Zakona
o graditvi objektov;
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Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni projektiranje kanalizacije, vključno s pripadajočimi objekti.
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja
gradbišča in odgovorni delovodja) v zadnjih
3 letih izkušnje pri izvedbi 2 projektov, primerljivih po naravi in kompleksnosti, razpisanim delom;
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izgradnjo kanalizacije, vključno s pripadajočimi objekti.
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj 10 let delovnih izkušenj, odgovorni vodja gradbišča vsaj 5 let delovnih
izkušenj in odgovorni delovodja vsaj 15 let
delovnih izkušenj;
– da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih speciﬁkacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– ponudnik mora priložiti izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-8136/05 z dne 25. 3.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– reference ključnega osebja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/
008/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Cena: 144.000 SIT.
Pogoji in način plačila:
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT
ali enake vsote v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št.
računa 33000– 6617471620, IBAN koda /
št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT
koda: KLHBSI22, s pripisom “Kanalizacija
Krško”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku

najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik mora pisni odgovor, na vsa vprašanja ponudnikov, posredovati najkasneje v
3 dneh po prejemu zahteve za obrazložitev
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 12. uri, Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, SI – 8270 Krško, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Wastewater Treatment Of Down Stream
Sava River Basin – Sewage System Krško;
Project No 2002/SI/16/P/PE/008/1.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni
sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 5. 9.
2005, ob 10. uri po lokalnem času, na naslovu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
SI – 8270 Krško. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Občina Krško
Št. 1714-05/430-159/2005
Ob-22181/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
bivšega vojaškega komandnega objekta za
potrebe policijske postaje Ilirska Bistrica, št.
430-159/2005
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega razpisa je izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na bivšem vojaškem komandnem objektu za potrebe policijske postaje Ilirska
Bistrica. Podrobnejši opis del, ki so predmet javnega razpisa, je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala na
obstoječem objektu bivšega vojaškega komandnega objekta za potrebe policijske postaje Ilirska Bistrica – VDM v Ilirski Bistrici.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmet: 45.21.61.11-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe; izjava banke, da bo ponudniku izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku; zavarovalna polica.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva uradnega prejema
računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po situacijah na
osnovi pregledane in potrjene knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika o končnem
obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov 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 ponudnikov za izvedbo naročil
ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja; potrdilo o nekaznovanju; obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ko bo odgovoren
za izvedbo del; dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-159/2005.

na, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/007/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta »Kanalizacija in čistilna naprava Dravograd« je izgradnja približno 4.000 m gravitacijskih vodov, 700
m tlačnih cevovodov ter ostalega kanalizacijskega sistema za Občino Dravograd.
Del projekta je tudi izgradnja čistilne naprave za biološko čiščenje s suspendirano
biomaso v dveh sekvenčnih bazenih z aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščanjem presežnega blata na tračni stiskalnici
s kapaciteto 6.000 PE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Dravograd, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet projekta »Kanalizacija in čistilna naprava Dravograd« je izgradnja približno
4.000 m gravitacijskih vodov, 700 m tlačnih
cevovodov ter ostalega kanalizacijskega sistema za Občino Dravograd. Del projekta je
tudi izgradnja čistilne naprave za biološko
čiščenje s suspendirano biomaso v dveh
sekvenčnih bazenih z aerobno stabilizacijo
blata in strojnim zgoščanjem presežnega
blata na tračni stiskalnici s kapaciteto 6.000
PE.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1145 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1600 dni od podpisa pogodbe (rok
izvedbe projekta – 780 dni, rok poskusnega
obratovanja – 365 dni, garancijska doba 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom v

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43015905, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift code
BSLJSI2X. 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 med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve –
Policije
Št. 353-06-0001/2005-12
Ob-22185/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dravograd, kontaktna oseba: Igor Fric,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
+386/2/872-35-60, faks +386/2/872-35-74,
elektronska pošta: tajnistvo@dravograd.si,
internetni naslov: http://www.dravograd.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92,
elektronska
pošta:
urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljublja-
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ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo
le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način kot je
to zahtevano za samostojnega ponudnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki
Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika; potrdilu mora biti
priložena izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
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predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Davčna uprava
RS oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi ponudnika. V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini poda tudi lastno izjavo, da
je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 985,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa več
kot 10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij in drugih ﬁnančnih sredstev,
ustreznih da zagotovi zahtevane denarne
prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj
125,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– poročilo 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 ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– priporočilo/potrdilo o ﬁnančnem stanju
gospodarske družbe in njenem dostopu do
kreditnih linij – obrazec: Pismo o nameri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj 3 gradbene
projekte, po naravi in kompleksnosti primerljive razpisanim delom v zadnjih 5 letih;
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje

čistilne naprave za 6000 PE in več ter izgradnjo kanalizacije z vsemi pripadajočimi
objekti;
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja
gradbišča in odgovorni delovodja) v zadnjih
3 letih izkušnje pri izvedbi dveh projektov,
primerljivih po naravi in kompleksnosti, razpisanim delom;
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
čistilne naprave za 6000PE in več ter izgradnjo kanalizacije z vsemi pripadajočimi
objekti;
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj 10 let delovnih izkušenj, odgovorni vodja gradbišča vsaj 5 let delovnih
izkušenj in odgovorni delovodja vsaj 15 let
delovnih izkušenj;
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnikov, izdana
s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz razpisne dokumentacije;
– referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini,
razvidni iz razpisne dokumentacije;
– obrazec za življenjepise ključnega
osebja, v obliki in vsebini, razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference ključnega osebja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2000/SI/16/P/PE/007/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2005.
Cena: 144.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT ali enake vsote
v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Dravograd”. Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika,
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI
– 1000 Ljubljana, faks št.: +386/1/241-90-92
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(z navedbo številke objave iz točke 1) v roku
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo pisni odgovor, na vsa vprašanja
ponudnikov, posredoval najkasneje v naslednjih treh dneh od prejema vprašanja v
pisni obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 11. uri, Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
SI–2370 Dravograd.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EU – Kohezijski
sklad (projekt: Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju Mislinje – kanalizacija
in čistilna naprava Dravograd, št. projekta:
2002/SI/16/P/PE/007/2).
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
26. 8. 2005, ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
SI–2370 Dravograd. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Občina Dravograd

dni pred dnevom oddaje ponudb, na podlagi
tega javnega razpisa, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani naročnika potrjena dokazila,
da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno
izvedel naslednja gradbena dela: izvedbo
kanalizacije, geotehnična dela (injektiranje
oziroma jet grouting);
– izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kadri in opremo za izvedbo razpisanih del v zahtevanem obsegu in rokih;
– izjava o izvajanju notranje kontrole
kvalitete.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02, 62/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče vsak delovnik do
12. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TTR:
02379-0254344403 pri NLB, z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 11. uri, prostori INFRA d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o. in Holding Slovenske
elektrarne d.o.o., za Projekt skupni
podvig

Št. 45/05
Ob-22186/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
in Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za
Projekt skupni podvig, kontaktna oseba:
Vladimir Ribič, Trg svobode 9 in Koprska
ulica 92, 8290 in 1000, Sevnica in Ljubljana, Slovenija, tel. 07/816-38-00, faks
07/816-38-14.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba:
Vladimir Ribič, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-38-00.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: : INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: Vladimir
Ribič, Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-38-00, faks 07/816-38-14.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: Vladimir Ribič, Trg svobode 9,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-38-00,
faks 07/816-38-14.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaščita Kompolja – II. faza.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kompolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih del za:
– tesnilna zavesa,
– drenažni sistem,
– kanalizacijski sistem,
– elektroinštalacije,
– ureditev naselja Dvorc.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančni garanciji za resnost ponudbe;
– izjava banke, da bo izdala bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– izjava banke, da bo izdala bančni garanciji za odpravo napak v garancijskem
roku;
– menice za zavarovanje plačil podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: joint venture, konzorcij.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo pristojnega organa, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdila pristojnih organov, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež oziroma če ima sedež v tujini, potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati;
– letni računovodski izkazi (bilance stanja, izkazi poslovnega izida, izkazi ﬁnančnega izida za leta 2002, 2003, 2004);
– v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranih poslovnih računov in nimajo dospelih
neporavnanih obveznosti – obrazec BON;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, 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
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Ob-22202/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/260-15-00, faks 04/260-16-52, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-33/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba krovsko kleparskih del na ostrešju
gradu Strmol. Podrobnosti naročila so navedene v povabilu in navodilih ponudnikom
za izdelavo ponudbe za udeležbo pri oddaji
javnega naročila krovsko kleparskih del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JGZ Brdo grad Strmol,
Dvorje 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.220.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 26. 9. 2005, konec
24. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh od podpisa
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10%
od vrednosti pogodbe. Garancijo izvajalec
dostavi naročniku ob primopredaji zaključenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
ﬁnancira naročnik. Način plačevanja z roki
je naveden v vzorcu pogodbe kot sestavni
del razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
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naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem;
– potrjen obrazec lastne izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
oziroma ni vpisan v kazensko evidenco in ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo:
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 15 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
– proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence ki ne sme biti
starejše od 15 dni od datuma oddaje ponudb, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne police za opravljanje dejavnosti za predmet javnega naročila (krovsko kleparska dela) skladno s 33. členom
(ZGO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 102/04);
Dokazilo: ponudnik dokaže s priloženo
fotokopijo veljavne zavarovalne police za
predmet javnega naročila – krovsko kleparska dela.
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
je s strani ponudnika, za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v
izvajalni fazi projekta krovsko kleparskih del
na ostrešju gradu Strmol, pooblaščeno na
izjavi navedeno podjetje oziroma izvajalec
nadzora varnosti in zdravja pri delu.
– ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02);
Dokazilo:
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebja oziroma
reference osebja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-11-2-33/05.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno v tajništvu
na naslovu naročnika ali na spletni strani
naročnika (razen tehničnih poročil) www.
brdo.com pod rubriko informacije javnega
značaja. Dokumentacijo na željo ponudnika
tudi pošljemo na njegov naslov, ki ga sporoči
v tajništvo naročnika, tel. 04/260-15-00 ali
po e-pošti na naslov: brdo@gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do 9. ure
v tajništvu naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 12. 2005 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
z originalnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 9.30; JGZ Brdo Protokolarne storitve RS,
Predoslje 39, 4000 Kranj (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
JGZ Brdo
Ob-22203/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kočevje, kontaktna oseba: Ana
Štaudohar, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kočevje – vložišče,
kontaktna oseba: Vesna Hrovat, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-82-28, faks 01/893-82-30, elektronska pošta: vesna.hrovat@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN-G-3/2005/362-9/04-123.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja večstanovanjskega poslovnega objekta ter prenova dela
poslovno-stanovanjskega objekta Ljubljanska c. 5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanska c. 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s količinami in obsegom navedenimi v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke/zavarovalnice za resnost ponudbe,
– izjavo banke/zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo banke/zavarovalnice o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, v 60 dneh od uradnega
prejema v vložišče naročnika,
– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika, po kvalitetni primopredaji del, ob
predložitvi garancije banke/zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku, v 60
dneh od uradnega prejema potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila (datum potrdila ne
sme biti starejši od 30 dni),
– dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim
predpisom,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum pordila ne sme
biti starejši od 30 dni),
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– izjava ponudnika, da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) najmanj v trikratni
višini njegove ponudbe (dokazilo: izjava o
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letnih prihodkih, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo),
– BON2 ali enakovredno drugo dokazilo
(original), oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od 30 dni, iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma računi
v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila
ni(so) bil(i) blokiran(i),
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izvedbi vsaj treh
gradbenih del, ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
300 mio SIT s priloženimi potrdili investitorjev oziroma naročnikov,
– predložitev kalkulativnih elementov,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju formalnih delovnih in tehničnih pogojev, da ima
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
– izjava o izdelavi varnostnega načrta,
– izjava o izpolnjevanju pogojev iz
10. točke tretjega odstavka 23. člena
ZJN-1UPB-1,
– izjava o zasedenosti kapacitet,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
ter izpolnjevanje kadrovskih pogojev,
– izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu,
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan
in požigosan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Uradni list RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20709/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-G-3/2005-362-9/04-123.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Kočevje, št. 01248-0100005213, s sklicem
00 362-9/04-123, namen nakazila: stanovanja na Ljubljanski 5.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno – predstavniki ponudnikov morajo imeti
pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2005
ob 12. uri; Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Občina Kočevje
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Ob-22208/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod športno rekreacijski center Tivoli Ljubljana, kontaktna oseba: Boris Makoter, Celovška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-51-55, faks 01/231-68-61, elektronska pošta: boris.makoter@zavod-tivoli.si,
internetni naslov: www.zavod-tivoli.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija ravne strehe nad športno dvorano Zavoda športno rekreacijski center
Tivoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Celovška 25.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije. Okvirna
vrednost znaša 125,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 22. 9. 2005, konec
22. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: vse kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 9. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TTR št.
02922-0019582743, sklic na št. JN 09/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 9. 2005 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2005
ob 11. uri, Ljubljana, Celovška 25.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Zavod športno rekreacijski center Tivoli
Ljubljana
Ob-22212/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hajdina, kontaktna oseba: Valerija Šamprl, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, Slovenija, tel. 02/788-30-30, faks 02/788-30-31,
elektronska pošta: uprava@hajdina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 052/2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije:
– kanalizacija Draženci,
in
– povezava Spodnja–Zgornja Hajdina do
poslovno stanovanjskega objekta Hajdina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zgornja Hajdina in Draženci.
II.1.8) Nomenklatura: 502.6 specializirana gradbena dela – kanalizacija.
II.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo
1. za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora, in sicer v roku 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v katerem ima
sedež,
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2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji,
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od navedenih
postopkov ustavljen s pravnomočno sodno
odločbo, oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika, da
ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznostih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) priglasitveni list pričetka poslovanja
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun.

Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske službe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2,
izdani s strani Agencije RS za javnopravne
evidence in storitve, od katerih BON 2 ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe. BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
Ponudniki kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Izjava ponudnika (priložen obrazec), da
je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in
ima poravnane vse svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka,
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
3. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
4. seznam podpisanih pogodb za obdobje 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO-1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 052/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Hajdina: 01359-0100017622.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 8. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005 ali 2 meseca in/ali
60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 8. 2005
ob 13. uri, v prostorih Občine Hajdina, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, sejna soba.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Občina Hajdina

Št. 110-1/05
Ob-22222/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-50, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00291.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno instalacijska dela in postavitev dodatnih video kamer ob AC.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
323.23.5.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,950.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik Javnih sredstev
Republike Slovenije. Način plačevanja z roki
je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora

Št. 414-04-007/05
Ob-22217/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ruše, kontaktni osebi: Bojana Fideršek in Helena Grajfoner, Trg
vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, tel.
02/669-06-40, faks 02/669-06-47, elektronska pošta: bojana.ﬁdersek@ruse.si in
helena.grajfoner@ruse.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: delna prenova Zdravstvene postaje
Ruše: gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska in elektro inštalacijska dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ruše,
Tovarniška c. 51, Ruše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
(GOI) po sistemu »na ključ«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila
oziroma 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: z začasnimi in končno situacijo; plačila v 60 dneh po
prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti;
– prihodki v letu 2003 so bili najmanj za
50% večji od njegove ponudbene vrednosti
za izvedbo naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– pravne osebe: obrazca BON 1 in 2
ali BON 1/P, podatke iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida za leto 2003 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto 2003) ter

potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2002 in 2003 (potrjene s strani pristojne izpostave DURS) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, in
sicer vsaj na 3 objektih, kjer je izvajal dela v
vrednosti min. 50 mio SIT (z DDV). Dokazila: potrdila naročnikov;
– vsak podizvajalec, ki ga navaja, ima
ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, in sicer vsaj na 2
objektih, kjer je izvajal dela v vrednosti min.
10 mio SIT (z DDV). Dokazila: potrdila naročnikov;
– predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil je odgovorni vodja del na 2 objektih, kjer je izvajalec
dela v vrednosti min 50 mio SIT (z DDV).
Dokazilo: potrjen razpisni obrazec.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče vključno do 6. 9.
2005.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
01308-0100008966, Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
13. 9. 2005 do 11. ure na naslov Občine
Ruše, Trg vstaje 11, Ruše.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 12. uri, Občina Ruše, Trg vstaje 11,
Ruše.
VI.1) ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
je mogoče dobiti na Občini Ruše, Trg vstaje
11, za ogled lokacije pa se lahko ponudniki
dogovorijo na Občini Ruše.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom Javni razpis
delna prenova Zdravstvene postaje Ruše
– ne odpiraj. Iz vloge mora biti razviden vlagatelj ponudbe.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
v sredo od 14. do 16. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Občina Ruše
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odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
izgradenj istovrstnih sistemov (izvedba instalacij z dobavo in montažo videokamer) v
zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00291.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring, d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 5.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-22288/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26, faks
+386/1/478-18-78, internetni naslov: www.
mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba:
Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26, faks
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+386/1/478-18-78, internetni naslov: www.
mju.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-26, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 17/05 VV;
številka zadeve: 430-15/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega
objekta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od podpisa pogodbe
in uvedbe v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema situacije oziroma računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež; 4. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi

države; 5. ponudnik mora izpolniti in priložiti
obrazec soglasja k podizvajalski oziroma
kooperantski pogodbi; 6. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstna
gradbena dela v posamični vrednosti posla najmanj 1.000,000.000 SIT z vključenim
davkom na dodano vrednost; 7. ponudnik
mora biti izkazati, da ima letni prihodek najmanj 2.000,000.000 SIT brez DDV; 8. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila; 9. ponudnik
mora imeti zaposleno eno osebo ustrezne
izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za
odgovornega vodjo del za zahtevne objekte
skladno s 77. členom ZGO-1-UPB1 (Uradni
list RS, št. 102/04); 10. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost skladno s 33.
členom ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04) za predmet javnega naročila (GOI
dela).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. pravne osebe: fotokopija izpiska
iz sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične osebe: fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS; 2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe; 2. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali druge enakovredne
evidence; 3. BON-1/P ali bilanca stanja ali
potrdilo banke; 4. mnenje pooblaščenega
revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01) 5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 1. seznam vsaj dveh izvedenih
gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in nazivi
končnih naročnikov, vključno z dokazili v
obliki originalno potrjenega potrdila – izjave
za vsak posel – pogodbo posebej, potrjenih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti (obrazci
so priloženi v razpisni dokumentaciji); 2. fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi ter
strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja; 3. fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet
javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 9. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; EU sredstva – Schengenski vir.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 03.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 900-037-73/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev prevozov zdravil na
območju celotne Slovenije za potrebe
naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje prevozov na območju celotne Slovenije,
razdeljeno na naslednje sklope:
– sklop 1: vzhodna Slovenija,
– sklop 2: osrednja Slovenija,
– sklop 3: zahodna Slovenija.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v obdobju 1 leta od sklenitve pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 9. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: sodno overjeno dokazilo o registraciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma potrdilo poslovne banke,
– dokazilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke,
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-73/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št.: 01100-603926242, sklic 803 odprt pri
UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 13. uri; IVZ RS, Trubarjeva 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS

Ob-22317/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba:
Ana Bercko, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel. 03/800-15-00,
03/800-15-13, faks 03/800-15-15, elektronska pošta: obcina.bistricaobsotli@siol.net,
internetni naslov: www.bistricaobsotli.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana Bercko, Bistrica
ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel. 03/800-15-00, 03/800-15-13,
faks 03/800-15-15, elektronska pošta:
obcina.bistricaobsotli@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana Bercko, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel.
03/800-15-13, faks 03/800-15-15, elektronska pošta: obcina.bistricaobsotli@siol.net,
ana.bercko@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave
za
sodelovanje: Občina Bistrica ob Sotli, kontaktna oseba: Ana Bercko, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, Slovenija, tel.
03/800-15-13, faks 03/800-15-15, elektronska pošta: obcina.bistricaobsotli@siol.net,
ana.bercko@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: prenova Kulturnega doma Bistrica ob Sotli.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Kulturnega doma Bistrica ob
Sotli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kulturni dom v Bistrici
ob Sotli.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: september 2005 in/ali
konec: december 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% vrednosti razpisanih
del. Trajanje veljavnosti zavarovanja je do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
Z gradbeno pogodbo bo naročilo prevzel
glavni izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev za posamezne vrste del, ki jih
mora navesti v ponudbi.
Če ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo
o skupnem nastopanju pri tem javnem naročilu. Predmetni dokumenti so sestavni del
ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2005 do
11. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR:
01349-0100004241 s pripisom – Prenova
kulturnega doma Bistrica ob Sotli.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Bistrica ob
Sotli.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Občina Bistrica ob Sotli

Storitve
Ob-22025/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: Staša Javornik, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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Stran
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Ob-22085/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Neža Planinšič, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-65, faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Neža Planinšič, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/razpisi/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese,
kontaktna oseba: Neža Planinšič, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/razpisi/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za e-upravo in
upravne procese, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODCAVZ.IT-8/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja strojne in programske opreme,
po sklopih in v skladu s speciﬁkacijami, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis:
Vzdrževanje:
1. strojna oprema, operacijski sistem
– poštni strežnik;
2. strojna oprema – zunanja diskovna
polja priključena na poštne strežnike;
3. strojna oprema (strojna oprema je bila
nadgrajena z dodatnim procesorjem);
4. programska oprema za upravljanje zunanjih diskov in visoko razpoložljivost poštnih strežnikov – Veritas Cluster software.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis:
Vzdrževanje:
1. strojna oprema, operacijski sistem
– arhiviranje strežnikov;
2. strojna oprema (knjižnica L20 je bila
nadgrajena iz L20 v L50 (2 × L25)).
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
2) Kratek opis:
Vzdrževanje:
1. programska oprema Veritas Netbackup Software za arhiviranje strežnikov.
Za sklop 3 se izvajajo tudi dodatne storitve, in sicer storitev odprave napake na
lokaciji naročnika (prihod strokovnjaka na lokacijo naročnika in odprava napake). Te storitve izvajalec opravlja samo na podlagi na-
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ročnikovega izrecnega naročila – na osnovi
telefonske ali pisne zahteve naročnika.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
2) Kratek opis:
Vzdrževanje:
1. strežnik Sun Fire V240,
2. strežnik Sun Fire V120,
3. strežnik Sun Fire V240.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe v znesku 400.000 SIT z veljavnostjo do vključno 30. 11. 2005;
2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, predložil
naročniku najkasneje v roku 10 dneh od
sklenitve pogodbe, v višini 5% od skupne
pogodbene vrednosti, in sicer v primeru, da
bo pogodbena vrednost pri posameznem
ponudniku presegala 20,000.000 SIT. Veljavnost garancije za dobro izvedbo posla
je še vsaj deset dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
V primeru podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa, bo moral ponudnik – izvajalec del najkasneje v 3 dneh pred potekom
veljavnosti zgoraj navedenega ﬁnančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, naročniku izročiti novo ustrezno
ﬁnančno zavarovanje v višini 5% od nove
skupne pogodbene vrednosti, dodatno dogovorjene z aneksom, in sicer z enakimi,
zgoraj navedenimi pogoji veljavnosti.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
Pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in
njihovo dokazovanje: naročnik bo priznal
sposobnost za izvedbo tega javnega naročila ponudnikom, ki bodo izpolnjevali spodaj
navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim
pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča
predložitev kopij zahtevanih dokumentov. V
desnem zgornjem robu vsake kopije mora
ponudnik napisati številčno oznako besedila v obrazcu, na katerega se nanaša (npr.:
9.1.1 – 1, 9.1.2 – 1,…). Dokumenti, ki jih
naročnik prilaga kot dokazila, ne smejo biti
starejši od treh mesecev, šteto od dneva
objave razpisa, razen če je v točkah 9.1.1,
9.1.2 in 9.1.3 določeno drugače.
Splošni pogoji:
1. ponudnik mora poslovati v skladu z
veljavnimi predpisi ter temi navodili ponudnikom;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet

javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
in likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
7. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
8. da ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki
ne smejo sodelovati in naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi
sodeloval s ponudnikom, kolikor je ponudnik
uvrščen na seznam.
Ekonomsko – ﬁnančni pogoji:
9. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
10. ponudnikovi celotni prihodki v letu
2004 so nad 200,000.000 SIT;
11. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan
na podlagi podatkov iz letnega poročila AJPES-u za leto 2004 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih
zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri
sredstev.
Kadrovski pogoji:
12. ponudnik mora imeti za vsako področje, ki ga posamezen sklop pokriva dva
redno zaposlena delavca – usposobljena
(certiﬁcirana) strokovnjaka za področje, ki
ga sklop pokriva (npr. Sun strojna oprema,
Sun Solaris, Veritas Foundation Suite HA,
Veritas NetBackup).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi ter temi navodili;
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(ponudnik, ki je pravna oseba – gospodarske družbe);
3. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki je
ﬁzična oseba (samostojni podjetnik, posameznik));
4. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (če
je takšno dovoljenje potrebno);
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
6. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem
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postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
7. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da v preteklih petih letih pred
objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njihovim poslovanjem in ki izkazuje zadnje
stanje pri vodstvenih delavcih;
8. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji);
2. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
pristojnosti carinskega organa in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji);
3. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež in ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji);
4. potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (ponudnik, ki nima sedeža
v Republiki Sloveniji);
5. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so
v pristojnosti carinskega organa, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji);
6. izjava ponudnika, da ni uvrščen na
seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne smejo sodelovati;
7. obrazec BON 1/P, ki mora odražati
stanje zadnjega meseca;
8. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno
z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2004 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. certiﬁkati, zahtevani za posamezno
področje za posameznega redno zaposlenega delavca;
2. veljavni cenik ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

– da priložijo ponudbi predlog za sodobno organizacijo prehrane na šoli.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (potreben je izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni
na dan vložitve vloge) oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo pristojnega
sodišča, ki ne sme biti starejše od 60 dni) ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe (zadošča potrdilo
o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, ki pa tudi ne
sme biti starejše od 60 dni);
– 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
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnost, ki je
predmet javnega naročila (potrdilo sodišča
oziroma sodnika za prekrške);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
upravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (odločba
upravne enote).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi (potrdilo iz DURS,
ki ne sme biti starejše od 30 dni);
– da je predložil obrazec BON-1 in BON-2
ali BON-3 ali podatke iz bilance stanja in bilance uspeha in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro ali transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni;
– da nudi 30-dnevni rok plačila in izstavlja račune dvakrat mesečno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da bo zagotavljal izvajanje zahtevanih
storitev;
– da bo dostavljal obroke naročniku v
razdeljevalnico hrane;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti (HACCP);
– da ima ISO certiﬁkat s področja, za
katerega se prijavlja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 25 točk,
2. reference – 25 točk,
3. certiﬁkat ISO – 15 točk,
4. zaposleni najmanj 3 živilski tehnologi
– 5 točk,
5. raznolikost ponudbe (jedilnikov) –
5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2005.
Cena: 15.000 SIT.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005.
ob 10. uri, Ljubljana; Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22088/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled,
kontaktna oseba: Ludvik Hajdinjak, Seliška cesta 3, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/578-06-20, faks 04/578-06-40, elektronska pošta: osbled@s5.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 17.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prehranskih storitev v šolski
kuhinji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe storitev: Osnovna šola prof.
dr. J. Plemlja Bled, Seliška cesta 3, 4260
Bled in podružnici Ribno in Bohinjska Bela.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsak
delovni dan bo v povprečju na mesec razdeljenih 650 malic in 320 kosil za učence, 50
popoldanskih malic za učence, 10 kosil in 10
malic za zaposlene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 10. 2005 in konec 31. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da za
resnost ponudbe nudi bančno garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: da
nudi 30-dnevni rok plačila in izstavlja račune
dvakrat mesečno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je v zadnjih 3 letih opravljal enake
storitve za enega ali več javnih zavodov s
področja vzgoje in izobraževanja,
– da predloži izjavo enega ali več poslovnih partnerjev o kvaliteti opravljanja storitev
kuhanja,
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Pogoji in način plačila: na račun šole št.
01203-6030644163 pri UJP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 8. uri; Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja
Bled, Seliška cesta 3, 4260 Bled.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja, Bled
Ob-22093/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komerc. zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 044/2005-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem kombi prevozov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.70.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa za vsako
posamezno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 044/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 044/2005.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 044/2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem
prometu – uradno prečiščeno besedilo
(ZPCP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 98/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
na št. (1)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 044/2005-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 9. uri, Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-22119/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Sašo Matas, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-86-00,
faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta:
gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.
mju.gov.si, http://www.gov.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Sašo
Matas, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-86-00, faks
01/478-86-49,elektronskapošta:gp.mju@gov.si,
internetni naslov: http://www.gov.si/razpisi,
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Petra Rozman, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-04, faks 01/478-86-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/razpisi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za e-upravo in
upravne procese, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 07.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODPU.IT-04/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa so storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije za potrebe državnih organov RS in
javnih zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi
javnega razpisa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
lokacije naročnikov, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od datuma sklenitve
pogodb, oziroma do pravnomočnosti novega javnega razpisa s tega področja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
30,000.000 SIT. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do 1. 2. 2006.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
v primeru, da okvirna vrednost posla z naročnikom presega 25 mio SIT izročiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
vrednosti pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, v katerem so natančno opredeljene
naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo
imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo
predmetnega naročila.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom;
2. registracija – izpisek iz sodnega registra;
3. zanesljivost poslovanja:
3.1 ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih,
3.2 v preteklih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
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nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
3.3 ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen,
3.4 ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
4. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije
naročniki ne smejo sodelovati in naročniku
Komisija za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi sodeloval s ponudnikom, v kolikor je ponudnik uvrščen na seznam;
5. kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ISO certiﬁkatom ali dokazom o
začetku postopka za pridobitev ISO certiﬁkata (9001:1994 ali 9001:2000);
6. ﬁnance:
6.1. stopnja pokritja kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8;
Količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz bilance stanja za leto 2004, z upoštevanjem kasnejših – z verodostojnimi listinami izkazanih – zamenjav kratkoročnih
z dolgoročnimi viri sredstev, ki morajo biti
podani v prilogi, kjer je zahtevana bilanca
stanja,
6.2. ni blokad žiro računa (v zadnjih šestih mesecih od objave razpisa oziroma od
datuma naveden v obrazcu BON-1);
6.3. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
6.4. poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi Republike
Slovenije;
7. reference ponudnika na razpisanem
področju: ponudnik z ustreznimi pogodbami
za katerekoli tehnologije s področij prijave
dokazuje, da je opravljal razpisano dejavnost vsaj 2 leti pred objavo razpisa. Za področje prijave A morajo pogodbe izkazovati,
da se storitve izvajajo za vsaj 1000 uporabnikov pri čemer mora biti izkazano število
klicev v obdobju zadnji dveh let najmanj 500
mesečno. Za področji prijave B in C morajo
pogodbe izkazovati, da se storitve izvajajo
za vsaj 25% od razpisanih količin lokacij in
uporabnikov sistemov;
8. kadri:
8.1. Usposobljenost kadrov
Usposobljeni kadri so tisti redno zaposleni kadri, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezna
funkcionalna znanja za storitve, ki so predmet razpisa.
Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe.
Kot ustrezne delovne izkušnje šteje najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področjih
prijave.
Kot ustrezna funkcionalna izobrazba
šteje:
– v času razpisa certiﬁkat oziroma potrdilo o opravljenem šolanju vsaj enega proizvajalca/principala opreme, ki je tipični predstavnik področja tehnologije prijave. Upoštevani bodo certiﬁkati, šolanja in tečaji, ki
se nanašajo na vrsto in verzijo programske
opreme, ki je predmet izvajanja storitev;
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– kot veljavni štejejo le certiﬁkati, ki izkazujejo uspešno zaključeno izobraževanje (opravljeno preverjanje znanja) pri instituciji, veriﬁcirani s strani principala;
– posamezni zaposleni se lahko glede na znanja, ki jih ima, upošteva le na eno samo
področje;
– v skladu s katalogom storitev so certiﬁkati razdeljeni v 6 skupin glede na vrsto procesa
ali vrsto tehnologije na katero se nanašajo:
1. upravljanje z IT storitvami (ITIL…),
2. podpora uporabnikom (HDI, CRM...),
3. programska oprema delovnih postaj (A+, Windows, Linux, MS Ofﬁce, Open Ofﬁce...),
4. strežniški OS (Novell, Windows, Linux...),
5. aplikacijski strežniki (Lotus Notes Domino, Exchange, Oracle, SQL server...),
6. komunikacije (CISCO, 3COM, Microsoft…);
– ponudnik bo moral v skladu s spodnjo tabelo po podpisu pogodbe za vsako področje
zagotoviti naslednjo dodatno funkcionalno usposobljenost za svoje zaposlene:
proces / tehnologija

rok (od podpisa pogodbe)

zahteva

upravljanje z IT storitvami

12 mesecev

30% zaposlenih

24 mesecev

60% zaposlenih

12 mesecev

50% zaposlenih
(izjema področje A vsi zaposleni)

24 mesecev

vsi zaposleni

12 mesecev

10% zaposlenih

24 mesecev

25% zaposlenih

podpora uporabnikom

komunikacije

To pomeni, da se v navedenih časovnih rokih za navedeni delež zaposlenih zahteva
o minimalni funkcionalni izobrazbi razširi na 3 certiﬁkate, ki pokrivajo naslednje procese
oziroma področja:
1. upravljanje z IT storitvami,
2. podpora uporabnikom,
3. eno od tehničnih področij (PO delovnih postaj, strežniški OS, aplikacijski strežniki,
komunikacije);
8.2. Minimalno število zaposlenih
Ponudnik izkazuje za področje prijave vsaj minimalno število zaposlenih, ki veljajo za
usposobljene:

minimalno število zaposlenih z ustreznimi
znanji na posameznem področju
A

B

C

8

24

6

8.3. Minimalno število certiﬁkatov
Vsi redno zaposleni kadri skupaj morajo z ustrezno funkcionalno izobrazbo (certiﬁkati)
pokrivati naslednja znanja in tehnologije na razpisanih področjih z vsaj minimalnim številom
certiﬁkatov:
minimalno skupno število certiﬁkatov
A

B

C

1. upravljanje z IT
storitvami

1

1

0

2. podpora uporabnikom

8

6

1

3. delovne postaje

8

24

0

4. strežniki

4

31

6

5. aplikacijski
strežniki

4

15

12

6. komunikacije

0

0

0

Številke v posameznih rubrikah v tabeli se nanašajo na število certiﬁkatov, ki jih izkazuje
ponudnik za zaposlene, prijavljene za to področje.
V skladu z zahtevo v točki 7.1. o končni zahtevani usposobljenosti veljajo v navedenih rokih naslednje zahteve za minimalno število certiﬁkatov na področjih upravljanje z
IT storitvami in podpora uporabnikov:
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minimalno število certiﬁkatov

rok

12 mesecev

24 mesecev

A

B

C

A

B

C

upravljanje z IT
storitvami

3

4

2

5

15

4

podpora uporabnikov

8

12

3

8

24

6

komunikacije

1

2

1

2

5

2

8.4. Minimalno število višjih certiﬁkatov:
Med redno zaposlenimi kadri mora za
izbrane tehnologije vsaj minimalno število
zaposlenih izkazovati ustrezno višjo raven
znanja.
Gre za višje certiﬁkate, ki ali združujejo
več osnovnih certiﬁkatov ali pa predstavljajo višjo stopnjo pri stopenjskem izobraževanju. Pogoju višjih certiﬁkatih zadosti,
če so predloženi certiﬁkati pri ponudniku
izobraževanja in certiﬁciranja opredeljeni
kot višji (ne-osnovni, napredni, namenjeni
vodjem, managerjem).
Za področje A (Enotna vstopna točka
– EVT) je zahtevano, da imata najmanj 2
prijavljena delavca znanja in spretnosti s
področja vodenja skupine oziroma podpornega centra kot celote (2 certiﬁkata s področja podpore uporabnikov). Zahtevani višji
certiﬁkati za področje podpore uporabnikov
in stikov strankami prinašajo znanja, ki jih
morajo imeti vodje skupin in oddelkov na
področju podpore uporabnikov in stikov s
strankami, da lahko zagotavljajo učinkovito
in kakovostno delo analitikov. Gre za storitev, ki se že danes izvaja od 7.00 do 22.00,

sčasoma pa bomo prešli na delovanje 24
× 7. EVT operativno ne more delovati brez
vodje, zato je nujno, da ima ponudnik vsaj 2
usposobljena izvajalca. Potencialni ponudnik se lahko prijavi s katerimikoli certiﬁkati,
ki se nanašajo na področje podpore oziroma
stike s strankami. S tehnološkega dela, pa
se za področje A zahteva Microsoft, Novel in
Lotus Notes certiﬁkate – glavne tehnologije,
na osnovi katerih tečejo informacijski sistemi
državne uprave.
Za področje B (Podpora za lokalno
omrežje) je zahtevano, da imata najmanj
dva prijavljena delavca znanja in spretnosti s področja vodenja skupin oziroma
podpornega centra (2 certiﬁkata s področja podpore uporabnikov). Izvajalci komunicirajo z EVT in tudi z uporabniki, zato so
tovrstna znanja nujno potrebna. Zaradi velikega števila izvajalcev na področju, mora
ponudnik zagotoviti vsaj dva usposobljena
delavca za vodenje skupine oziroma podpornega centra kot celote. S tehnološkega
dela so zahtevani ustrezni certiﬁkati glede
na področje B (Lokalno omrežje).
Na področju C (Podpora za aplikacijske
strežnike) deluje manjše število strokov-

njakov, zato zadošča eden usposobljen
delavec z znanji in spretnostmi s področja
vodenja skupin oziroma podpornega centra (1 certiﬁkat s področja podpore uporabnikov). Na področju C je s tehnološkega
dela zahtevano tudi obširnejše poznavanje Lotus Notes programskih produktov. V
državni upravi je Lotus Notes ena izmed
strateški platform, na kateri teče veliko
najpomembnejših aplikacij (pisarniško poslovanje, spremljanje sej vlade…). Prav
tako je tudi poštni sistem za potrebe večine državne uprave zgrajen na Lotus Notes platformi. V državni upravi je v tem
trenutku okrog 260 delujočih Lotus Notes
strežnikov. Certiﬁkati iz področja Lotus
Notes zagotavljajo znanja, ki jih izvajalci
nujno potrebujejo za hitro in kakovostno
reševanje problemov, nastalih na omenjenem področju.
V tabeli so navedeni primeri certiﬁkatov. Kot ustrezni veljajo tudi vsi drugi certiﬁkati z navedenih področij, ki so na enaki
ali višji ravni od navedenih.
Zahtevano minimalno število višjih certiﬁkatov je:

minimalno število višjih certiﬁkatov
A

B

C

Upravljanje z IT storitvami

Upravljanje (ITIL Manager…)

Podpora uporabnikom

Podpora (Chief Information Ofﬁcer, Customer
Relationship Management, Public Administration & e-Government,
CIO Chief Information
Ofﬁcer, Help Desk Senior
Analyst (HDSA), Help
Desk Manager (HDM),
Certiﬁed Call Center
Manager, Certiﬁed Help
Desk Director, Help Desk
Director…)

2

2

1

Delovne postaje,
strežniki, aplikacijski
strežniki

Microsoft (MCSE,…)

2

6

1

Novell (CNE, …)

1

4

Lotus Notes (CLP IBM
Lotus Domino System
Administrator oziroma
IBM Certﬁed System
Administrator LN and Domino, …)

1

Linux (RHCE, …)

4

1
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Postopek certiﬁciranja za kategorijo Podpore uporabnikom izvajajo različne organizacije. Na primer: Open University, Help Desk Institute, The Resource Center for Customer
Service Professionals in druge.
V skladu s politiko povečevanja zahtev po funkcionalnih znanjih se bodo zahteve po minimalnem številu višjih certiﬁkatov v času trajanja pogodbe povečale na (stolpci vsebujejo
zahtevane končne vrednosti ob izteku navedenih rokov):

bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2004 za
leto 2004 in verodostojne listine izkazanih
zamenjav kratkoročnih z dolgoročnimi viri
sredstev, če obstajajo;
8. zadnje revizijsko poročilo oziroma
mnenje, kolikor je družba (53. člen Zakona o
gospodarskih družbah) zavezana k reviziji;
9. obrazec BON1;
10. povzetek obračuna prejemkov oziroma dohodkov izplačanih v obdobju od 1. 1.
2004 do 31. 12. 2004 (Odredba o dostavi
podatkov za odmero dohodnine, Ur. l. RS,
št. 77/96);
11. ISO certiﬁkat ali dokaz o začetku postopka za pridobitev ISO certiﬁkata
(9001:1994 ali 9001:2000).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
12. dokumenti o primernosti in usposobljenosti kadrov:
– dokazila o izobrazbi (kot dokazilo šteje
spričevalo oziroma diploma delavca ali vpis
v delovni knjižici),
– dokazila o redni zaposlitvi in delovni
dobi (kot dokazilo šteje vpis v delovni knjižici),
– dokazila o državljanstvu (za dokazilo
šteje potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica ali potna listina) ali dokazilo o aktivnem
znanju slovenskega jezika (kot dokazilo šteje ustrezno potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika),
– dokazila o funkcionalni izobrazbi (kot
dokazilo štejejo certiﬁkati, ki izkazujejo
uspešno zaključeno šolanja – opravljeno
preverjanje znanja – pri instituciji, veriﬁcirani s strani principala);
Navedena dokazila morajo biti razvrščena v zgoraj zapisanem vrstnem redu za vsakega od prijavljenih kadrov. Vsi prijavljeni
kadri morajo biti razvrščeni po področjih za
katera jih ponudnik prijavlja.
13. pogodbe za vsa prijavljena področja, s katerimi ponudnik dokazuje, da je
na prijavljenih področjih opravljal razpisano dejavnost vsaj 2 leti pred objavo razpisa (pogodba datirana dve leti in več pred
objavo tega razpisa) in izkazuje ustrezno
število sistemov, za katera je opravljal razpisane storitve na posameznih področjih.
Pogodbe morajo biti označene z zaporednimi številkami, ki se morajo ujemati z zaporednimi številkami vpisa referenc v obrazcu prijava;
14. dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje razpoložljivost ustreznih prevoznih
sredstev za prijavljene lokacije;
15. dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje povezavo s principali oziroma proizvajalci ključnih tehnologij, iz katere je razvidno,
da ima omogočen nemoten dostop do baz
znanja na teh področjih.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
ali tuja pravna oseba velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče
dobiti zahtevanih. Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 10/05.

minimalno število višjih certiﬁkatov
rok

12 mesecev
A

B

Upravljanje z IT storitvami

Upravljanje (ITIL Manager, …)

Podpora uporabnikom

Podpora (Chief Information Ofﬁcer, Customer
Relationship
Management, Public
Administration & e-Government, CIO Chief
Information
Ofﬁcer,
Help Desk Senior Analyst (HDSA), Help Desk
Manager (HDM), Certiﬁed Call Center Manager, Certiﬁed Help
Desk Director, Help
Desk Director…)

4

2

Microsoft (MCSE…)

3

8

Novell (CNE…)

2

4

Lotus Notes (CLP IBM
Lotus Domino System
Administrator oziroma
IBM Certﬁed System
Administrator LN and
Domino…)

1

2

Linux (RHCE…)

1

1

Delovne
postaje,
strežniki, aplikacijski strežniki

Postopek certiﬁciranja za kategorijo Podpore uporabnikom izvajajo različne organizacije. Na primer: Open University, Help
Desk Institute, The Resource Center for
Customer Service Professionals in druge.
8.5. Slovensko državljanstvo ali aktivno
znanje slovenskega jezika
Vsi redno zaposleni kadri, ki jih ponudnik
prijavi kot izvajalce storitev na razpisu, morajo imeti slovensko državljanstvo ali vsaj
dokazilo o aktivnem znanju slovenskega
jezika.
8.6. Bruto dohodek
Bruto dohodki kadra, ki po teh merilih
šteje za usposobljenega, so vsaj enaki predpisanim.
9. Povezave s principali na področjih razpisa
Ponudnik mora za vsako od naslednjih
tehnologij: Microsoft, Lotus Notes, Novell,
Linux izkazati povezavo s principali oziroma
proizvajalci, iz katere je razvidno, da ima
omogočen nemoten dostop do baz znanja
na teh področjih.
10. Območja in področja prijave
10.1. Ponudnik se mora prijaviti za vsa
področja na vseh območjih.
10. 2. Ponudnik ima ustrezne prostore
za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
za vsa področja prijave na vseh območjih.
Ponudnik mora za vsako območje izkazati
posest ustreznih prostorov na tem teritorialnem območju ali na enem od sosednjih
območij. Za ustrezni prostor šteje prostor s
potrebnimi dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.

C

24 mesecev
A

B

C

1

1

1

1

6

4

1

2

3

8

2

2

4

4

2

4

5

2

2

4

2

11. Razpoložljivost prevoznih sredstev
Ponudnik mora izkazati razpoložljivost
prevoznih sredstev bodisi s kupnimi, leasing
ali drugačnimi pogodbami, ki izkazujejo last
oziroma posest prevoznih sredstev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: priloge morajo biti podane v naslednjem
vrstnem redu:
1. komplet registrskih listov – izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
5. izjava ponudnika, da ni uvrščen na
seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne smejo sodelovati;
6. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k

Stran

Stran

6142 /

Št.

76 / 12. 8. 2005

IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) V primeru istih ponudb bo izbrana ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 10. uri, v prostorih naročnika v 1. nadstropju na Langusovi 4, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-22172/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov
iz arhiva zemljiškega katastra v digitalno obliko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– izdelava vektorskih slojev mreže listov zemljiškokatastrskih načrtov za različna
merila;
– skeniranje
26.500
dokumentov
(zemljiškokatastrskih načrtov zadnjega stan-
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ja in starih originalov ter najstarejšega izvoda indikacijske skice v katastrski občini).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menična izjava ali bančna garancija za
zavarovanje resnosti ponudbe,
– menična izjava ali bančna garancija za
zavarovanje dobre izvedbe posla,
– menična izjava ali bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku,
– menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni
od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega
registra za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
3. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane. Ponudnik priloži potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
4. Tuji ponudnik dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso
tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju
katerega od obveznih pogojev ni v skladu z
veljavno zakonodajo in predpisi tuje države,
se prizna, kot dokazilo o izpolnjevanju tega
pogoja, pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda
pod prisego pred pristojnim organom tuje
države, če je to v skladu z običajno prakso
te tuje države. Če izpolnjevanje enega od
obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države
pomeni tudi izpolnjevanje drugega ali drugih
obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno
zapisano, mora tuj ponudnik to dokazati s
predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje izjave, ki jo potrdi
pristojni organ tuje države.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o ekonomsko – ﬁnančni
sposobnosti ponudnika, in sicer: obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo
leto in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem
in zato ne morejo dvigniti obrazcev BON-1,
predložijo samo obrazec BON-2. Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transkacijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti
ne smejo biti starejši od 3 mesecev. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
svojo ekonomsko – ﬁnančno sposobnost za
opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo
ponudnikom priznana ekonomsko–ﬁnančna
sposobnost je, da v preteklih 6 mesecih niso
imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
2. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Ponudniki z navedenimi dokumenti
dokazujejo svojo ekonomsko – ﬁnančno
sposobnost za opravljanje navedene storitve. Pogoj, da bo ponudnikom priznana
ekonomsko–ﬁnančna sposobnost je, da v
preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov).
4. Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja
in računovodskih izkazov za pretekla tri
računovodska leta, ki jih je revidiral revizor,
ki je pooblaščen v državi, kjer ima sedež, ter
s potrdilom ali mnenjem, ki ga izda banka,
ki je pooblaščena in javno nadzorovana v
državi, kjer ima sedež.
5. Povprečna ustvarjena letna vrednost
prometa (za pretekla tri koledarska leta) ponudnika, mora presegati dvakratno vrednost
ponudbe za posamezen sklop.
6. V zadnjih treh koledarskih letih ponudnik ne sme imeti negativnega ﬁnančnega
poslovanja (izgube pri poslovanju).
7. Ponudnik mora izkazati zanesljivost
pri poslovanju z izpolnitvijo obrazca o podatkih o uveljavljenih (neuveljavljenih) jamstvih
zoper ponudnika oziroma o podatkih o pravdah od 1. 2. 2002 dalje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo z vsem materialom, ki ga bo naročnik
predal izvajalcu in je predmet pogodbenega dela, ravnal tako, da ne bo prišlo do
kakršnega koli poškodovanja ali izgube materiala ter, da se bo material, ki ga bo kot
izvajalec prejel od naročnika v času pogodbenega dela, nahajal maksimalno 200 km
od sedeža naročnika, kar mora biti razvidno
iz ponudbe – samega načina izvedbe pogodbenega dela ter lokacije izvajanja pogodbenega dela.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
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3. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in podatki o usposobljenosti ponudnika, kjer mora ponudnik navesti
isto ali enako opremo, s katero bo razpolagal v času izvajanja pogodbenega dela
in s katero je bil izveden test – lahko se
razlikuje le v številu kosov opreme. Ponudba mora vsebovati, poleg ostalih delavcev,
najmanj eno osebo, ki bo ključno pokrivala
vsebinski del pogodbene naloge. Ta oseba
mora imeti slovensko državljanstvo ali potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s strani
pooblaščene inštitucije in poznati mora slovenski zemljiški kataster in njegov sistem
arhiviranja oziroma poznati primerljiv sistem
zemljiškega katastra, kar mora izkazovati
z najmanj dvema referencama sodelovanja
na nalogah, ki so bile zaključene po 31. 12.
2002. Za vodjo pogodbene naloge je nujno
predložiti dokazilo, da je bila oseba že vodja
vsaj dveh (katerihkoli) pogodbenih nalog, ki
so bile uspešno zaključene po 31. 12. 2002
in je bila njihova posamezna vrednost enaka
ali večja vrednosti naloge, za katero se daje
ponudba.
4. Ponudnik mora za nalogo, za katero
se prijavlja, predložiti test. Naročnik ga bo
na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Uspešno izdelan test
je pogoj za udeležbo ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR, št.
01100-1000616337, model: 11, sklic na št.
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 9. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavnik podjetja
s pooblastilom, če je to potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 2005
ob 10. uri, Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v
pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Geodetska
uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Majda Mavec, tel. 478-48-58.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije

ster pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
6. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
7. Podatki o ekonomsko–ﬁnančni sposobnosti ponudnika. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko–ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
8. Tehnična usposobljenost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list:
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni:
3. Ponudnik priloži izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
4. Ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
6. Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ekonomsko–ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in
sicer: obrazec BON-1 s podatki in kazalniki
za leto 2004 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2004. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazec BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za
ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove
transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6
mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-2). Dokumenti

Ob-22188/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
informacijski sistem za zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 10. 2005 in/ali konec:
20. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica in menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe;
– garancija za zavarovanje resnosti ponudbe;
– menica in menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti;
– menica in menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Mesečna plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni od prejema.
Plačila izključno v slovenski valuti (SIT).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Tuji ponudniki: za izpolnjevanje pogojev
pod točko 1 do 7 predložijo tuji ponudniki
ustrezna dokazila pristojnih institucij v skladu z Navodilom o seznamu organov tujih
držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o plačilu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/01). V primeru, da država tega
ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom, kjer ima sedež ali
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v regi-
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ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki
z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo
ekonomsko–ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava in podatki o tehnični
usposobljenosti (obr. 4 in 4a).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena storitev,
2. izkušnje in reference,
3. metodološki pristop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90425-18/2005-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR
št. 01100-1000616337 model: 11, sklic na
št. 25127-7141998-99000005.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh
Geodetske uprave Republike Slovenije:
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2005 ob
10. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-22191/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.gu.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: I B – 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zajem podatkov za državno topografsko
karto 1: 5000 (DTK 5), območji 3 in 4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
2) Kratek opis: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5).
3) Obseg ali količina: 138 listov.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.11.52.
2) Kratek opis: zajem podatkov za državno topografsko karto 1: 5000 (DTK 5).
3) Obseg ali količina: 138 listov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zajem podatkov za državno topografsko karto
1:5000 (DTK 5):
– območje 3 (138 listov merila 1: 5000),
– območje 4 (138 listov merila 1: 5000).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 10. 2005 in/ali konec:
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica in menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe;
– garancija za zavarovanje resnosti ponudbe;
– menica in menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti;
– menica in menična izjava za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Mesečna plačila na osnovi prejetega računa – 30 dni od prejema.
Plačila izključno v slovenski valuti (SIT).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Tuji ponudniki: za izpolnjevanje pogojev
pod točko 1 do 7 predložijo tuji ponudniki
ustrezna dokazila pristojnih institucij v skladu z Navodilom o seznamu organov tujih
držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil,
in o plačilu preveritve teh listin (Uradni list
RS, št. 13/01). V primeru, da država tega
ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom, kjer ima sedež ali
lastno pisno izjavo dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
1. Dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.

3. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
4. Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
6. Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
7. Podatki o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti ponudnika. Pogoj, da bo ponudnikom
priznana ekonomsko-ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov).
8. Tehnična usposobljenost.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
2. Potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije, za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
3. Ponudnik priloži izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
4. Ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
5. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
6. Ponudnik priloži potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika,
in sicer: obrazec BON-1 s podatki in kazalniki za leto 2004 in BON-2, oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za leto
2004. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazcev
BON-1, predložijo samo obrazec BON-2.
Ponudniki lahko predložijo tudi podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila
poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki
ne predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo svojo ekonomsko
– ﬁnančno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava in podatki o tehnični
usposobljenosti (obr. 4 in 4a).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena storitev,
2. izkušnje in reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90425-17/2005-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačevanje. Cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.500 SIT – podračun
EZR št. 01100-1000616337 model: 11,
sklic na št. 25127-7141998-99000005.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 10. uri; Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, sejna soba v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Geodetska uprava Slovenije

– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali
da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče oziroma primerljiva institucija v domicilni državi
ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava, da ima ponudnik zagotovljene
vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno
zakonodajo;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda
Ministrstvo za pravosodje oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
Potrdilu mora biti priložena izjava ponudnika (v skladu z razpisno dokumentacijo),
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda
Davčna uprava RS. Ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi izjavo, da je
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:

Ob-22199/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Branko Kosi, Nasipna ulica 64, SI-2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/331-35-51,
faks +386/2/332-76-61, elektronska pošta:
branko.kosi@snaga-mb.si, internetni naslov: www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl.
ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92, elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ekon., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Izgradnja objekta biološke obdelave
odpadkov Maribor«. Obseg zahtevanih
storitev je razviden iz projektne naloge, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba
mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
del za storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »Izgradnja
objekta biološke obdelave odpadkov Maribor«. Obseg zahtevanih storitev je razviden
iz projektne naloge, priložene v razpisni
dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del za storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti zavarovalno polico za dobro izvedbo
v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV),
ki mora biti veljavna še 90 dni po izdaji
potrdila o izvedbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino partnerjev, v primeru,
da je tej skupini javno naročilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega
akta. V primeru, da s ponudnikom v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo
le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za
udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način
kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
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– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa
več kot 10 dni;
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben, za kar se šteje, da je ponudnikova višina povprečnih letnih celotnih
skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3
letih (2002, 2003 in 2004) znašala najmanj
30,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma dokument ki izkazuje, da tuji ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni v zadnjih 6 mesecih in ga izda primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo
biti revidirane v primeru, če je ponudnik
po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov) oziroma če ponudnik
teh zaradi pravnega statusa nima, davčne
napovedi za ta leta. Če ponudnik posluje
manj kot 3 leta, naj predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da ima ponudnik uspešno izvedeno
najmanj eno storitev – nadzor in svetovanje
po pravilih FIDIC v obdobju zadnjih 5 let;
– da ima ponudnik uspešno izvedene
najmanj dve storitvi – nadzor in svetovanje
pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let;
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
objektov za ravnanje z odpadki, zahtevnih
objektov s posebnimi geotehničnimi pogoji
ter drugih zahtevnih tehnoloških objektov;
– da ima ponudnikov vodja nadzora najmanj eno uspešno izvedbo storitve – nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC v obdobju zadnjih 5 let. Vodja nadzora mora
biti član pristojne inženirske ali poklicne
zbornice in ima kot vodja nadzora vsaj 5
let delovnih izkušenj na področju nadzora
in strokovnega svetovanja;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja tehnologije najmanj dve uspešni izvedbi
storitev – nadzor in svetovanje s področja
nadzora tehnologije pri izvedbi del, ki so po
naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja tehnologije mora biti člani
pristojne inženirske ali poklicne zbornice in
ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju
nadzora in strokovnega svetovanja s področja nadzora tehnologije;
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje na določenem področju pri izgradnji objektov za
ravnanje z odpadki, zahtevnih objektov s
posebnimi geotehničnimi pogoji ter drugih
zahtevnih tehnoloških objektov;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja gradbeno obrtniških del najmanj
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dve uspešni izvedbi storitev – nadzor in
svetovanje s področja nadzora gradbeno
obrtniških del pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim
delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik
s področja gradbeno obrtniških del mora
biti član pristojne inženirske ali poklicne
zbornice in ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju nadzora in strokovnega
svetovanja s področja nadzora gradbeno
obrtniških del;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja geologije najmanj dve uspešni izvedbi
storitev – nadzor in svetovanje s področja
nadzora geoloških del pri izvedbi del, ki
so po naravi in kompleksnosti primerljiva
razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let.
Nadzornik s področja geologije mora biti
član pristojne inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju nadzora in strokovnega svetovanja s
področja geološkega nadzora;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja strojnih instalacij najmanj dve uspešni
izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s
področja nadzora strojnih instalacij pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti
primerljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja strojnih
instalacij mora biti član pristojne inženirske
ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let na področju nadzora in strokovnega svetovanja s
področja nadzora strojnih instalacij;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja elektro instalacij najmanj dve uspešni
izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s
področja nadzora elektro instalacij pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju
zadnjih 5 let. Nadzornik s področja elektro
instalacij mora biti član pristojne inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let
delovnih izkušenj na področju nadzora in
strokovnega svetovanja s področja nadzora elektro instalacij.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini,
razvidni iz poglavja 4 – Ponudba, podpoglavja 4.6;
– referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz poglavja 4 – Ponudba, podpoglavja 4.8;
– poslovni življenjepisi (Curriculum Vitae) morajo biti izpolnjeni in lastnoročno
podpisani s strani ključnega osebja, t.j.
vodje nadzora in posameznih nadzornikov
ter izpolnjeni v obliki in vsebini razvidni iz
poglavja 4 – Ponudba, podpoglavja 4.8.
Poslovnim življenjepisom morajo biti priložena potrdila o članstvu v pristojni inženirski ali poklicni zbornici.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference ključnega osebja,
3. reference ponudnika ali skupine ponudnikov/konzorcija in podizvajalcev.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 9. 2005.
Cena 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI–1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 30.000 SIT ali enake vsote
v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Nadzor – Snaga”.
Za vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave
tega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo
biti predložene na način in v obliki, kot je
predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika, SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI–1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz točke 1) v
roku najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v naslednjih 3 dneh
po prejemu pisnega zahtevka.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2005
ob 11. uri, Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, SI–2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Št. 961-15/05
Ob-22200/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba:
Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-56-61, faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-15-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje varovanja (ﬁzičnega, tehničnega in kombiniranega) in opravljanje
receptorskih storitev v objektih in prostorih ZPIZ in ZZZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Trbovlje,
Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur,
Šmarje pri Jelšah, Žalec, Koper, Kranj, Jesenice, Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska
Bistrica, Lenart, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Krško, Črnomelj, Velenje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.61.00.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 74.61.10.00-5; 74.61.30.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop:
I/a. Poslovna stavba ZPIZ, Kolodvorska
ulica 15, Ljubljana,
I/b. Poslovna stavba ZPIZ, Trg OF 12 in
13, Ljubljana,
I/c. Poslovni prostori ZPIZ, Masarykova
17, Ljubljana,
I/d. Poslovni prostori ZPIZ, Linhartova
51, Ljubljana,
I/e. Arhivski prostori ZPIZ, Štefanova 5,
Ljubljana,
I/f. Poslovni prostori ZPIZ, OE Ljubljana, izpostava Trbovlje, Sallaumines 2, Trbovlje.
II. sklop:
II/a Poslovni prostori ZPIZ, OE Celje,
Gregorčičeva 5a, Celje,
II/b Poslovni prostori ZZZS OE Celje,
Gregorčičeva 5a, Celje.
III. sklop:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Celje, Trg
celjskih knezov 6, Celje.
IV. sklop:
IV/a. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Laško, Kidričeva 5, Laško,
IV/b. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Slovenske Konjice, Mestni trg
18, Slovenske Konjice,
IV/c. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Šentjur, Mestni trg 2, Šentjur,
IV/d. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah,
IV/e. Poslovni prostori ZZZS, OE Celje,
izpostava Žalec, Pečnikova 1, Žalec.
V. sklop:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Koper, Pristaniška 12, Koper.
VI. sklop:
VI/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Kranj,
Stara cesta 11, Kranj,
VI/b. Poslovne prostore ZPIZ, OE Kranj,
izpostava Jesenice, Ulica maršala Tita 73,
Jesenice.

pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik
v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. BON-1/P s podatki in kazalniki za
leto 2004, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni
podjetniki predložijo davčno napoved za
leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek.
(Podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada);
4. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o številu zaposlenih oseb iz 19. do
vključno 23. člena Zakona o zasebnem
varovanju – ZzasV (Ur. l. RS, št. 126/03),
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika. Ponudnik mora imeti zaposlenih minimalno
število varnostnikov za izvajanje storitev
po posameznih sklopih glede na celotne
zahteve te razpisne dokumentacije;
2. licenca za opravljanje ﬁzičnega varovanja (oseb in premoženja), izdana s strani
Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje skladno z Zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja oziroma licenca pridobljena od Ministrstva za notranje zadeve,
skladno z Zakonom o zasebnem varovanju

VII. sklop:
VII/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,
VII/b. Poslovni prostori ZZZS OE Maribor, Sodna ulica 15, Maribor.
VIII. sklop:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Maribor, pisarna Ptuj, Trstenjakova 9, Ptuj.
IX. sklop :
IX/a. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, Izpostava Ormož, Ptujska cesta 25/b,
Ormož,
IX/b. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 21, Slovenska Bistrica,
IX/c. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Ptuj, Vodnikova 2, Ptuj,
IX/d. Poslovni prostori ZZZS, OE Maribor, izpostava Lenart, Kraigherjeva 19/b,
Lenart.
X. sklop:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Murska Sobota, Kocljeva 12d, Murska Sobota.
XI. sklop:
Poslovni prostori ZPIZ, OE Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova Gorica.
XII. sklop:
XII/a. Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
XII/b. Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesta, pisarna Krško, Cesta krških žrtev
67, Krško,
XII/c. Poslovni prostori ZPIZ, OE Novo
mesta, pisarna Črnomelj.
XIII. sklop:
Poslovni prostori OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7,
Velenje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti z vključenim davkom, izdana s strani banke, ki
mora veljati še najmanj 90 dni od odpiranja
ponudb oziroma toliko, kolikor je veljavna
ponudba.
2. Izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
4% od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še
20 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki bo izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi
za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse
spodaj navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1 registracijo podjetja ali redni izpis iz
sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran
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– ZzasV (Ur. l. RS, št. 126/03), ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
3. licenca za opravljanje tehničnega varovanja, izdana s strani Zbornice Republike
Slovenije za zasebno varovanje skladno
z Zakonom o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja
oziroma licenca, pridobljena od Ministrstva
za notranje zadeve, skladno z Zakonom o
zasebnem varovanju - ZzasV (Ur. l. RS,
št. 126/03), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
4. odločba o pooblastilu za izvajalca
požarnega varovanja, izdana s strani Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu
za obrambo Republike Slovenije skladno
s Pravilnikom o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Ur. l. RS, št. 64/95),
ki ni starejša od pet let, gledano od dneva
njene izdaje;
5. veljavna pogodba za zavarovanje
odgovornosti, skladno z določili 37. člena
Zakona o zasebnem varovanju – ZzasV
(Ur. l. RS, št. 126/03), ki bi utegnila nastati
naročniku storitev varovanja ali tretji osebi
v zvezi z opravljanjem storitev zasebnega
varovanja;
6. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo;
7. izjava ponudnika, da ima organiziran varnostno nadzorni center in 24-urno
lastno intervencijsko službo organizirano
skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju in Pravilnika o pogojih za izvajanje
požarnega varovanja, katera je v zahtevanem reakcijskem času sposobna izvajati
intervencije skladno z določili Zakona o
zasebnem varovanju, Načrtov varovanja,
Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega
varovanja in Načrtov požarnega varovanja
na območju ali v bližini varovanega objekta
in v varovanih prostorih naročnika;
8. izjava ponudnika, da v zvezi z dano
ponudbo v celoti izpolnjuje vse zahteve iz
Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega
varovanja – PizPŽV (Ur. l. RS, št. 64/95),
da ima organizirano 24-urno lastno dežurno
in intervencijsko službo na območju-ih za
katera-e se prijavlja in katera razpolaga-jo
z zadostnim številom ustrezno usposobljenih varnostnikov, skladno z 10. členom
Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega
varovanja (PizPŽV), za delo v sprejemnem
centru in za ustrezno ukrepanje/gašenje ob
začetnem požaru v varovanih objektih in
prostorih ter z intervencijskimi vozili opremljenimi z gasilniki, skladno z 11. členom
PizPŽV, s katerimi lahko ekipa ﬁzično posreduje, najkasneje 15 minut po sprejemu
signala v sprejemnem centru, v objektu ali
prostoru, ki ga izvajalec varuje po pogodbi
sklenjeni z naročnikom;
9. izjava ponudnika o možnosti zamenjave varnostnikov;
10. referenčna lista z navedbo naročnikov, pri katerih je ponudnik do sedaj opravljal in še vedno opravlja storitve s področja
izvajanja storitev ﬁzičnega varovanja;
11. izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o za-
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sebnem varovanju; Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika; Pravilnik o nadzoru
nad izvajanjem Zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 61%,
– celovitost ponudbe – 39%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-15/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 12. 9. 2005,
cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu na transakcijski račun št.
01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma v pisni zahtevi, s tem da naročniku
posreduje tudi podatke o polnem in točnem
naslovu ﬁrme in identiﬁkacijsko številko za
DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na
spletni strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2005
ob 11. uri; ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču
ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak
dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 1714-10-430-155/2005/2 Ob-22211/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v
sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,

Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 25.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo zdravstvenih storitev za potrebe ambulante medicine dela MNZ – Policije, št.
430-155/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega razpisa je izvedba
zdravstvenih storitev, in sicer laboratorijskih, rentgenskih in drugih specialističnih storitev za ambulanto medicine
dela delavcev MNZ – Policije.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve se bodo izvajale na lokaciji ponudnika. Ponudnik mora
izvajanje storitev zagotoviti na eni lokaciji
– zaključeni organizacijski celoti.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.10.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se izvaja za obdobje 24 mesecev v katerem je predvidena izvedba 6000
zdravstvenih storitev, ki vključujejo laboratorijske, rentgenske in druge specialistične
storitve.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen enkrat mesečno,
in sicer do 15. dne v mesecu za opravljene
storitve v preteklem koledarskem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi 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 ponudnikov za
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izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila
za dokazovanje pravnega statusa in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja za dejavnost,
za zdravnike zasebnike oziroma zasebne
ambulante medicine dela, veljavna licenca
za opravljanje dejavnosti medicine dela,
prometa in športa oziroma odločba o vpisu
v register zdravnikov zasebnikov; potrdilo
o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
(za samostojne podjetnike: potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov), potrdilo da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrovski strukturi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; Zakon
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 20/04), Zakon
o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.
56/99, 64/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-155/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43015505, za nakazila
iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of
Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X. 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 med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 2005 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

skladišča, kleti, okolica objekta po posebnem naročnikovem časovnem razporedu,
2. redno dnevno čiščenje prostorov: poslovne prostore, čajne kuhinje, sanitarije,
hodnike, stopnišča in pomivanje posode v
čajnih kuhinjah praviloma v popoldanskem
času,
3. generalno letno čiščenje poslovnih
prostorov,
4. čiščenje steklenih površin,
5. zimsko čiščenje snega,
6. generalna čiščenja dvoran, tehničnih
prostorov, fasade in drugo.
Letni obseg:
pod točko 1: 12.000 delovnih ur ali v
povprečju 6 delavcev,
pod točko 2: 4.000 delovnih ur ali v povprečju 2 delavca,
pod točko 3: 550 delovnih ur ali 2.000
m2 talne površine,
pod točko 4: 100 delovnih ur ali 600
m2 stekla,
pod točko 5: 500 delovnih ur ali 5.000
m 2,
pod točko 6: 4.000 delovnih ur.
II.3) Trajanje javnega naročila: začetek
1.1. 2006 in konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotene minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 78 dne 5.
10. 2001, Ur. l. RS, št. 21-22 z dne 8. 3.
2002.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena,
– kakovost.
(B2) Merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2005 do
10. ure.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2005
ob 11. uri; MNZ, Služba za javne razpise,
Cankarjeva 4 (prva medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, če tako določa nacionalni
zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje
zadeve – Policije
Št. 800308
Ob-22238/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-71-79, faks 01/241-72-72,
elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si,
internetni naslov: http://www.cd-cc.si.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: IA-14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN-2-S/cidt.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
Sklopi:
1. redno dnevno čiščenje prostorov:
dvorane, preddverja, poslovne prostore,
čajne kuhinje, sanitarije, hodnike, stopnišča, delavnice, tehnične prostore, dvigala,
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2005
ob 12. uri, naročnik, sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center
Ob-22254/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-12-77, faks 07/498-12-76,
elektronska pošta: matjaz.pirc@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacijo: isti kot I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava dolgoročne študije oskrbe s
pitno vodo v Občini Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se oddaja v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT;
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu računa v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
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kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika;
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazca BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja izdelave študij oskrbe s pitno vodo v zadnjih
treh letih, vključno z zahtevanimi obrazci;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
352-01-2/2005 O604.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Matjaž Pirc, tel. 07/498-12-77.
Občina Krško

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-22031/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30; Mateja Podlesnik, tel. 02/2200-128
– splošni del; Arpad Gaal, tel. 02/2200-750
– tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Homec Danijela, pisarna
105/1. nadstropje, vsak delovni dan med
7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.
mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
drogovi leseni impregnirani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– na objekte in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 50,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 91 točk,
2. reference: 5 točk,
3. rok plačila: 2 točki,
4. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno:
2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30; Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – za splošni del, Arpad
Gaal, tel. 02/22-00-750 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Št.

Gradnje
Ob-22169/05
Popravek
Naročnik Aerodrom Portorož d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovje, je v Uradnem listu
RS, št. 65-67 z dne 15. 7. 2005 pod objavo
Ob-19805/05, objavil javno naročilo za obnovo manevrskih površin in ploščadi.
V objavi se spremeni 3. točka oddelka
III.2.1, ki se popravljena glasi:
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel podobne posle: kot podobni posli za
sklop 1 se bodo upoštevali posli izgradnje
ali preplastitve asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih v skupni površini najmanj
120.000 m2 (reference se bodo ne glede
na velikost posameznega posla seštevale),
kot podobni posli za sklop 2 se bodo upoštevali posli izvedbe tankoslojnih prevlek
asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih
v skupni površini 120.000 m2 (reference se
bodo ne glede na velikost posameznega
posla seštevale) – ponudnik mora predmeten pogoj izpolnjevati za vsak razpisan
sklop ločeno.
V objavi se spremeni tretja alinea 4. točke oddelka III.2.1, ki se popravljena glasi:
– ponudnik mora biti lastnik asfaltne
baze kapacitete 120 ton/uro v radiju 100 km
od letališča Portorož oziroma na razdalji,
na kateri transport asfaltne mešanice od
baze do mesta vgrajevanja ne traja več kot
eno uro in pol (če ponudnik v navedenem
območju ni lastnik asfaltne baze mora za
sodelovanju na predmetnem javnem razpisu predložiti pismo o nameri z lastnikom
baze v tem območju, da bo ponudniku zagotavljal dobavo asfaltne mešanice v predvideni količini v času izvajanja del).
Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije za to javno naročilo.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Aerodrom Portorož d.o.o.

Storitve
Št. 00807

Ob-22178/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Jurij Fašalek, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/582-06-00,
faks 01/582-06-01, elektronska pošta:
jurij.fasalek@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/52/2005/TS-TSS.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev sistema zajema podatkov o
porabi zemeljskega plina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, Plinovodno
omrežje v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razširitev sistema zajema podatkov o porabi
zemeljskega plina po sklopih:
1. sklop: gradbena, elektro montažna
dela, projekti izvedenih del, elaborati eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
eksplozije, certiﬁkati o skladnosti vgradnje
ex opreme, vse za 39 MRP in
2. sklop: dobava in izvedba a), t.j. 50
končnih postaj (RTU) za neposredno vključitev v obstoječi SCADA sistem ali
3. sklop: dobava in izveba b), t.j. 50
podatkovnih koncentratorjev (DCON) s posebnim PC – FEP za povezavo v obstoječi
SCADA sistem.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek september 2005 in konec
december 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti
naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni od prejema in potrditve posameznega računa na transakcijski
račun izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo pri organu države,
v kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava;
– izjava, da se kot ponudnik ne nahajate na seznamu poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročnik ne sme sodelovati (Uradni list RS, št. 43/05).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– letni prihodek ponudnika v letu 2004
mora biti večji kot 500,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da je v vseh mesecih leta 2005 pred oddajo ponudbe posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. sklop: gradbena, elektro montažna
dela, projekti izvedenih del, elaborati eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
eksplozije, certiﬁkati o skladnosti vgradnje
EX opreme, vse za 39 MRP.
Ponudnik mora imeti v zadnjih sedmih
letih vsaj en realiziran projekt s področja
izvedbe električnih inštalacij v eksplozijsko
ogroženih okoljih na objektih plinovodnih
sistemov.
Ponudnik mora imeti za dela, ki so predmet naročanja, v zadnjih sedmih letih vsaj
en izdelan projekt izvedenih del s področja
zemeljskega plina.
2. sklop: dobava in izvedba a), t.j. 50
končnih postaj (RTU) za neposredno vključitev v obstoječi SCADA sistem.
Ponudnik mora imeti v zadnjih 3 letih realiziran vsaj en projekt iz področja
prenosa statusnih, analognih signalov in
števčnih veličin v okviru sistema SCADA
iz oddaljenih lokacij preko GSM ali GPRS
komunikacij.
Ponudnik mora sprejeti zahtevo, da
sprejema obstoječi sistem SCADA kot nadrejeni sistem za ponujene končne postaje.
Ponudnik mora tudi sprejeti zahtevo, da
bo prilagodil svoje vmesnike in protokole
zahtevam sistema SCADA tako, da ne bo
potrebno na strani SCADA izvajati nobenih prilagoditev zaradi speciﬁke ponujene
opreme.
Ponudnik mora imeti lastno servisno
službo za odpravljanje napak na ponujeni
opremi.
Ponudnik mora na lastne stroške usposobiti delavce naročnika za opravljanje rednih vzdrževalnih del in odpravo manjših
napak v teku obratovanja ponujene opreme. (Navedeno ne velja za čas garancijske
dobe.)
Vsa priključena oprema in storitve morajo zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam naročnika.
3. sklop: dobava in izvedba b), t.j. 50
podatkovnih koncentratorjev (DCON) s posebnim PC – FEP za povezavo v obstoječi
SCADA sistem.
Ponudnik mora imeti v zadnjih 3 letih
realiziran vsaj en projekt zajema podatkov
o odjemu zemeljskega plina ter prenosa
statusnih in analognih signalov v okviru
samostojnega sistema iz oddaljenih lokacij
(eksplozijsko nevarno okolje) preko GPRS
komunikacij. Pri tem naj bodo uporabljene
tehnologije web servisov.
Ponudnik mora sprejeti zahtevo, da
sprejema obstoječi sistem SCADA kot
nadrejeni sistem za ponujene podatkovne koncentratorje s posebnim PC – FEP.
Ponudnik mora tudi sprejeti zahtevo, da
bo prilagodil svoje vmesnike in protokole
zahtevam sistema SCADA tako, da ne bo
potrebno na strani SCADA izvajati nobenih prilagoditev zaradi speciﬁke ponujene
opreme.
Ponudnik mora imeti lastno servisno
službo za odpravljanje napak na ponujeni
opremi.
Ponudnik mora na lastne stroške usposobiti delavce naročnika za opravljanje red-
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nih vzdrževalnih del in odpravo manjših
napak v teku obratovanja ponujene opreme. (Navedeno ne velja za čas garancijske
dobe.)
Vsa priključena oprema in storitve morajo zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam naročnika.
III.2.1.4.) Kadrovski pogoji
1. sklop: gradbena, elektro montažna
dela, projekti izvedenih del, elaborati eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
eksplozije, certiﬁkati o skladnosti vgradnje
EX opreme, vse za 39 MRP.
Ponudnik mora imeti najmanj eno leto
zaposlene delavce, ki izpolnjujejo zahteve,
ki so navedene v spodnjih dveh vrsticah in
se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dve vodji projektov. Imeti morata najmanj
univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in
opravljen strokovni izpit.
Ponudnik mora imeti zaposlena vsaj
enega tehnika oziroma monterja, ki mora
biti usposobljen za delo na napravah v Ex
izvedbi.
2. sklop: dobava in izvedba a), t.j. 50
končnih postaj (rtu) za neposredno vključitev v obstoječi SCADA sistem.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dva vodja projektov. Imeti morata najmanj
univerzitetno izobrazbo tehnične smeri.
3. sklop: dobava in izvedba b), t.j. 50
podatkovnih koncentratorjev (DCON) s posebnim PC – FEP za povezavo v obstoječi
SCADA sistem.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dva vodja projektov. Imeti morata najmanj
univerzitetno izobrazbo tehnične smeri.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
2. faza:
– cena,
– potrjene reference,
– skupna ponudba,
– garancijski rok,
– rok izvedbe.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
P/JN/52/2005/TS-TSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 9. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 9. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno: ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 260-3/05-71
Ob-21968/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, kontaktna oseba: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. – predstojnik
Upravne službe, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”računalniška oprema”.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme po
sklopih:
– sklop 1 – tiskalniki (40 kosov);
– sklop 2 – monitorji (70 kosov);
– sklop 3 – računalniki (40 kosov);
– sklop 4 – delovna postaja (1 kos);
– sklop 5 – omrežna mesta (1 kos).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1 – tiskalniki (40 kosov) (1,6 mio
SIT);
– sklop 2 – monitorji (70 kosov) (4,2 mio
SIT);
– sklop 3 – računalniki (40 kosov)
(4,5 mio SIT);
– sklop 4 – delovna postaja (1 kos)
(5 mio SIT) in
– sklop 5 – omrežna mesta (1 kos)
(2,8 mio SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-3/05 – objava v Ur.
l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005 – sklop 1:
Acord 92 d.o.o., kontaktna oseba: Žiga Cof,
Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-72-30, faks 01/519-80-20, elektronska pošta: ziga.cof@acord-92.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,523.520 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-3/05 – objava v Ur. l.
RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005 – sklop 2: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Robi Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-23, faks 01/475-56-00,
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elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,013.684,21 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-3/05
– objava v Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005 – sklop 3: LANcom d.o.o., Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-03-00, faks 02/330-03-09, elektronska pošta: info@lancom.si, internetni naslov: www.lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,710.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-3/05 – objava v Ur. l.
RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005 – sklop 5: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Robi Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-23, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,538.973,55 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005 – sklop 1, 2, 3 in 5.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop 1
– 6; sklop 2 – 9; sklop 3 – 11, sklop 4 – 0;
sklop 5 – 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12907/05 z dne 13. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-09/05.
II.5) Kratek opis: dobava drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): do 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-09/2005: Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba:
Mirjam Potočnik, Slovenska c. 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-05-400,
faks 01/58-87-462, elektronska pošta:
mirjam.potocnik@mk-trgovina.si, internetni naslov: www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,498.640,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-09/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15595/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št. 025-14/2005
Ob-21969/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-00-51,
faks +386/1/423-53-61, elektronska pošta:
mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov: www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: polni zaščitni tulci 1,2 m
– 20.000 kosov;
– sklop 2: polni zaščitni tulci 1,8 m
– 4.000 kosov;
– sklop 3: grobo mrežasti zaščitni tulci 1,5 m – 35.000 kosov;
– sklop 4: grobo mrežasti zaščitni tulci 1,8 m – 5.000 kosov;
– sklop 5: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,2 m – 35.000 kosov;
– sklop 6: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,5 m – 20.000 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,370.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Merila za sklop 1 in sklop 2:
1. cena (60),
2. odzivni čas (5),
3. raztržna trdnost (25),
4. svetlobna propustnost (10).
Merila za sklop 3, sklop 4, sklop 5 in
sklop 6:
1. cena (60),

2. odzivni čas (5),
3. raztržna trdnost (35).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 14 – sklop 1 in sklop
2: Carex d.o.o., kontaktna oseba: Vladislav
Kranjc, Prečna pot 4, 3312 Prebold, Slovenija, tel. 03/703-64-50, faks 03/703-64-65,
elektronska pošta: carex@siol.net, internetni naslov: www.carex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
(brez DDV): 5,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 14 – sklop
3: Inter Gozd d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Kotnik, C. Staneta Žagarja 53,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/234-17-70,
faks 04/234-17-77, elektronska pošta:
intergozd@siol.net, internetni naslov:
http://inter-gozd.informacija.net/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
(brez DDV): 11,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 14 – sklop 4 in
sklop 5: Živex d.o.o. Volčja Draga, kontaktna oseba: Viljem Žižmond, Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/398-55-00, faks 05/301-33-13, elektronska pošta: info@zivex.si, internetni naslov:
www.zivex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
(brez DDV): 5,625.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 14 – sklop 6:
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d.,
kontaktna oseba: Silvo Pritržnik, Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/884-33-32, faks 02/884-26-84, elektronska pošta: gozd.slg@gg-sg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
(brez DDV): 3,260.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 30-31/05 – 8268/05 z dne
25. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-21989/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba:
Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Stran

Ob-21991/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna
oseba: Stane Mulej, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
faks 03/423-37-56, elektronska pošta:
info@sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250 mio SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. skupina zelenjava
zmrznjena, zmrznjeni izdelki, perutnina:
Hrib d.o.o. Dobje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
6,336.475 SIT, 4,502.360 SIT, 9,413.554
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina kruh in pekovsko
pecivo; testenine: Žito d.d. Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
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upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
9,376.779,14 SIT; 1,949.032,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina mlevski izdelki,
olje, sokovi negazirani: ERA – SV d.o.o.
Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,234.721,45 SIT, 6,091.832 SIT, 8,103.524
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina meso in mesni
izdelki: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško; Ledas d.o.o. Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
42,558.849,46 SIT; 43,028.230 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina ribe in morski sadeži: Brumec-Ručigaj d.o.o. Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,414.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina vakuumsko pakirani proizvodi: Košaki TMI d.d. Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
648.514,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. skupina konzerve,
brezalkoholne in alkoholne pijače, dodatki,
vloženo sadje in zelenjava, splošno prehrambeno blago: Mercator d.d. Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,226.969,30 SIT; 6,288.882,98
SIT; 2,079.736,76 SIT; 6,409.187,62 SIT;
11,118.501,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia Petrovče d.o.o.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
27,846.312,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina kis: Podravka
d.o.o. Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
446.424 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina jajca: M.M. Kaučič d.o.o. Sp. Ivanjci.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,341.092 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. skupina čaji: Matik d.o.o.
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
4,252.430 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 31.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-1866/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 500/05

Ob-22026/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup krpic in vrečk
za umivanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
sklope – 1, 2 in 3.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11/05 – za 1. sklop
– krpice za umivanje A: Sanolabor, d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/524-90-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,630.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/05 – za 2. sklop –krpice za umivanje B: Tosama, d.d., Šaranovičeva 35, Vir, 1230 Domžale, Slovenija, faks
05/721-02-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,780.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11/05 – za 3. sklop
– vrečke za umivanje: Profarmakon,d.o.o.,
Preradovičeva 20a, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/421-62-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,160.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 34 z dne 1. 4.
2005, Ob-8777/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-22086/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-61, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM-5/2001-31.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-30: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Pugelj,
Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-24, elektronska pošta: milos.pugelj@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,560.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM-5/2001-31:
Oria Computers d.o.o., kontaktna oseba:
Sonja Klopčič, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/565-84-50,
faks 03/566-40-60, elektronska pošta:
info@oria.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,660.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM-5/2001-31:
Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Marčič, Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77,
faks 01/283-33-88, elektronska pošta:
info@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 361.390,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-31: Comtron d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Sedlar,
Tržaška 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/300-35-00/46, faks 02/300-35-50, elektronska pošta: bostjan.colnik@comtron.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 162.083,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-31: Gorenje d.d., kontaktna oseba: Jože Kamšak,
Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/899-28-76, faks 03/899-28-93, elektronska pošta: point@gorenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 499.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-31: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,870.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

– operacijsko ﬁlterska; za 8. sklop – delovna oblačila za kuhinjo: Sanolabor, d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,300.250 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 16 z dne 18. 2.
2005, Ob-4443/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Klinični center Ljubljana

Št. 404-08-91/2005-22
Ob-22089/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Sloveni-

ja, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 84/2005 ODP.
II.5) Kratek opis: jedilno olje in maščobe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 84/2005 – ODP:
Era – SV d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Domunkoš, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20,
elektronska pošta: Era-sv@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,013.825 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-91/2005–22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12290/05 z dne 6. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 502/05
Ob-22090/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup tekstilij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 143,075.726 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10/05 – za 1. sklop
– program frotir; za 2. sklop – bolniško in
posteljno perilo; za 3. sklop – odeje, prevleke in vzglavniki: Bpt – Svilanit, d.o.o.,
Kovinarska 4, 1240 Kamnik, Slovenija, faks
01/839-62-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,007.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/05 – za 4. sklop –otroško perilo; za 6. sklop – delovna oblačila za
zdravnike; za 7. sklop – delovna oblačila
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Ob-22110/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki (sukcesivna dobava blaga).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 298,953.700 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Medis d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,859.311,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Impakta d.d.,
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 387.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Labohem
d.o.o., Kettejva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,300.224 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: Interpart
d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,215.067,15 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Gopharm
d.d., Cesta 25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: Johnson
& Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,845.833,12 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Medinova
d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,384.632,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Profarmakon
International d.o.o., Preradovičeva ulica
20A, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 553.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,478.115,94 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: Pri
– ma d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,665.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: Paul
Hartman Adriatic d.o.o., Letališka 3C, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,668.981,40 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: Simps's
d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,827.801,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,132.284 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: AMS Meding
d.o.o., Ljubljanska cesta 6A, 3230 Šentjur,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,665.581,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: MM Surgical d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,573.376 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Helpy d.o.o.,
Dobrave 7a, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 812.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,634.076,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Interexport
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,146.431,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: Farcom
d.o.o., Zaprta ulica 6, 6310 Izola, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,820.511 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 20/2004: DPC
Analytical d.o.o., Gorenjesavska 54, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,860.665,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Adriamed
d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,052.284,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: J.S. Evro
– Medical Company d.o.o., Jarnikova ulica
7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,373.380 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Metalka Zastopstva Media d.o.o., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 691.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 87,460.274,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 20/2004: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,366.369,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 34.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 141 z dne
30. 12. 2004, Ob-37522/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice

nudba: 24,178.500 SIT, najvišja ponudba:
36,284.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-3863/05 z dne 11. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 31/03
Ob-22123/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-03-31, faks 02/252-43-34,
elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov: www.izum.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis:
1. 2 kosa računalniški strežnik, ki
podpira operacijske sisteme OpenVMS,
Unix,
2. 1 kos računalniški strežnik, ki
podpira operacijske sisteme OpenVMS,
Unix,
3. 5 kosov računalniški strežnik, ki
podpira operacijski sistem Windows.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena ponujene opreme,
– reference ponudnika in kadrov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN01/2005-OP: Sinfonika
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Franc Škedelj, direktor, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/588-71-00, faks 01/588-71-70,
elektronska pošta: info@sinfonika.si, internetni naslov: http://www.sinfonika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,955.700,34
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN01/2005-OP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17547/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
IZUM
Št. 32/03
Ob-22124/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
IZUM, kontaktna oseba: mag. Tomaž Seljak, Prešernova 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-03-31, faks 02/252-43-34,
elektronska pošta: izum@izum.si, internetni naslov: www.izum.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN02/2005-OP.

II.5) Kratek opis:
1. 2 kosa 32 portna stikala za podatkovno polje SAN,
2. 1 kos nadgradnja obstoječega diskovnega polja SAN EVA 3000 z dodatnim diskovnim poljem SAN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena ponujene opreme,
– reference ponudnika in kadrov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN02/2005-OP: Sinfonika
d.o.o., kontaktna oseba: mag. Franc Škedelj, direktor, Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/588-71-00, faks 01/588-71-70,
elektronska pošta: info@sinfonika.si, internetni naslov: http://www.sinfonika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,179.312,44
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN02/2005-OP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17548/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
IZUM
Ob-22171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja zimskih službenih čevljev za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 80 točk,
– videz, funkcionalnost: 10 točk,
– kakovost: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/B: Frank-I-E, trgovina, trženje, d.o.o., kontaktna oseba: Boris
Frank, Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/393-81-84, faks
05/393-81-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena oziroma vrednost
ponudbe: 24,178.500 SIT; najnižja po-
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Ob-22206/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-37-57, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala in papirnate konfekcije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Skupina 1: tonerji, črnila
in trakovi: Mladinska knjiga Trgovina d.d.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
6,062.899,07 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Skupina 2: Pisarniški material: Mladinska knjiga Trgovina d.d.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
4,220.002,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Skupina 3: Obrazci: DZS,
zal. in trgovina d.d.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
449.916 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Brisača zloženka C enoslojna, 25×33 cm: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,950.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Brisača zloženka Z enoslojna, 25×23 cm: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
210.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Brisača maxi krep širine
20 cm, dolžina 200 m, FI 25 cm: Paloma
d.d., Sladki vrh 1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 82.500
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Brisača rola krep 30×28
(100 brisač v roli): Paloma d.d., Sladki vrh
1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
647.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Brisača zloženka Z
2-sl, 23×17,5 cm: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Brisača zloženka Z 2-sl,
23×25 cm: ne izbere se nobena ponudba
zaradi pomanjkljivega opisa artikla.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. Papir v roli s
centralnim odvzemom, 2-sl, za delo z živili 28cm×170m: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,010.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Papir toaletni 2-sl,beli FI
jedra 75 mm, FI zunanji 200 mm, = 180 m:
Paloma d.d., Sladki vrh 1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): najnižja ponudba: 98.250
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Papir toaletni lističi
krep (100 listov): Paloma d.d., Sladki vrh
1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 51.750
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Papir toaletni rola, dvoslojni, beli, 300 listov, list 13,5×10 cm: ne
izbere se nobena ponudba zaradi pomanjkljivega opisa artikla.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Papir toaletni rola-maxi,
krep dolžina 200 m, FI 25 cm: Paloma d.d.,
Sladki vrh 1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 56.375
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Serveti dvoslojni
33×33 cm Serveti dvoslojni 33×33 cm:
5. Europap d.o.o., Cesta v Šmartno 5,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,152.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Tase papirnate 17×20 cm:
Paloma d.d., Sladki vrh 1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
101.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Tase papirnate 18×25 cm:
Paloma d.d., Sladki vrh 1, Sladki vrh 3.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
126.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Papir za toaletno školjko
250/1: Valtex & Co. d.o.o., Cesta A. Bitenca
68, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
273.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Brisače v roli, za Tork
matic-box, matic standard. enoslojna, bela
21 cm, 190 m 6/1: Europap d.o.o., Cesta v
Šmartno 5, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
117.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Skupina 4: Tiskovine:
DZS, zal. in trgovina d.d., Dalmatinova ul.
2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
6,854.128,03 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 11 z dne 11. 2.
2005, Ob-3737/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-22239/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: elektronske tehtnice.
II.5) Kratek opis: elektronske tehtnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – največ 40 točk,
2. testiranje tehtnice – največ 30 točk,
in sicer:
– čas umerjanja pri tehtanju pošiljk
– odzivnost tehtnice (največ 15 točk),
– občutljivost tehtnice na tresljaje
(največ 15 točk),
– garancijska doba (največ 5 točk);
– za elektronsko števno tehtnico – 4.
vrsta:
3. cena – največ 40 točk,
4. garancijska doba – največ 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 38/JNB: SRC.Si sistem-
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ske integracije, d.o.o., Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1. sklop: 28,107.750 SIT,
2. sklop: 3,090.780 SIT, 3. sklop: 720.260
SIT; najnižja ponudba: 1. sklop: 28,107.750
SIT, 2. sklop: 3,090.780 SIT, 3. sklop:
720.260 SIT; najvišja ponudba: 1. sklop:
28,410.000 SIT, 2. sklop: 3,124.000 SIT,
3. sklop: 728.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 40-41 z dne
22. 4. 2005, Ob-11235/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9487/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava RS

Ob-22240/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja centralnega
stikala.
II.5) Kratek opis: nadgradnja centralnega stikala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/JNB: SRC SI d.o.o.,
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,591.900 SIT;
najnižja ponudba 36,591.900 SIT; najvišja
ponudba 36,591.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 38 z dne 15. 4.
2005, Ob-10164/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22241/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: stroji za štetje bankovcev.
II.5) Kratek opis: stroji za štetje bankovcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,180.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena – največ 95 točk,
– garancijska doba – največ 5 točk, in
sicer:
– do vključno 12 mesecev 0 točk,
– do vključno 18 mesecev 1 točka,
– do vključno 24 mesecev 2 točki,
– do vključno 30 mesecev 3 točke,
– do vključno 36 mesecev 4 točke,
– nad 36 mesecev 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 31/B: Biroform DNS,
d.o.o., Blatnica 8, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,907.000 SIT;
najnižja ponudba: 7,907.000 SIT; najvišja
ponudba: 7,911.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 34 z dne 1. 4.
2005, Ob-9117/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22252/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak, javnih naročil (CPV): glavni besednjak glavni predmet: 30.23.13.00; dodatni predmet:
30.23.12.50.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/2005 - PC.
II.5) Kratek opis: 800 osebnih računalnikov, 800 LCD monitorjev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 04/2005 - PC: Normacom d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Črne,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 122,445.552 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 245/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: kartografske podlage
za potrebe obrambe:
A) izdelava ortofoto karte vadišča SV
Osvad Postojna – Bač – 1000 izvodov,
B) izdelava letalske navigacijske karte
Republike Slovenije 1:250000 za potrebe
obrambe – 1000 izvodov,
C) ponatis vojaške topografske karte
1:50000 (VTK 50) – ca. 40 listov po 1000
izvodov,
D) geografski informacijski sistem (GIS)
– zajem geoprostorskih podatkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za A) in B) sklop:
– cena: 1 – 60 točk,
– izvedbeni rok: 1 – 30 točk,
– izkušnje ponudnika na primerljivih delih: 1 – 10 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za C) sklop:
– cena: 1 – 60 točk,
– izvedbeni rok: 1 – 30 točk,
– izkušnje ponudnika na področju izdelave in tiska vojaških in državnih kart: 1
– 10 točk.
Merila in kriteriji za ocenjevanje ponudb
za D) sklop:
– cena: 1 – 60 točk,
– izvedbeni rok: 1 – 30 točk,
– izkušnje na področju izdelave vojaških
in državnih topografskih kart ter na področju
vektorizacije: 1 – 10 točk.
Skupno število možnih točk za posamezni sklop je bilo 100. Najugodnejši ponudnik je bil tisti, ki je dosegel najvišje
skupno število točk za posamezni sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 245/2005-ODP
– sklop A), B) in C): Geodetski inštitut Slovenije, kontaktna oseba: Janja Hari, Jamova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-29-00, faks 01/425-06-77, elektronska pošta: info@geod-is.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV):
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– sklop A: najnižja ponudba: 996.000
SIT, najvišja: 1.300.000 SIT;
– sklop B: najnižja ponudba: 4,608.000
SIT, najvišja: 4,900.000 SIT;
– sklop C: najnižja ponudba: 244.800
SIT (za posamezno karto za 1000 izvodov),
najvišja ponudba: 299.000 SIT (za posamezno karto za 1000 izvodov).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se
bo s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 245/2005-ODP –
sklop D): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, kontaktna oseba: doc. dr. Dušan Petrovič, Jamova c. 2,
2319 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-68-543,
faks 01/47-68-545, elektronska pošta:
dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV):
– sklop D: najnižja ponudba: 3,500.000
SIT, najvišja ponudba: 3,990.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se
bo s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-256/2005-43.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 404-08-256/2005-2 z dne 3. 6.
2005, Ob-15520/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Blago in storitve
Št. 068-6/2005-23
Ob-21984/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zreče, kontaktna oseba: Štefan
Posilovič, Cesta na Roglo 13/B, 3214
Zreče, Slovenija, tel. 03/757-17-05, faks
03/576-24-98, elektronska pošta: info@zrece.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago, storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za osnovno šolo, vrtec in telovadnico na Stranicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklopa št. 1 in 2: Učilna, d.o.o., kontaktna
oseba: Miloš Prosen, Cesta na Brdo 43,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-62-669,
elektronska pošta: ucilna@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,387.284,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklopa št. 3 in 4: Lesnina MG oprema, podjetje za inženiring, d.d., kontaktna oseba:
Maks Hohler, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/436-31-54, elektronska
pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,489.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2005 in 8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15297/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Občina Zreče

Gradnje
Ob-22030/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lenart, kontaktna oseba: Srečko
Aleksander Padovnik, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-7-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova stopnišča in pisarn občinske zgradbe.
II.5) Kratek opis: predmet razpisa je obnova stopnišča in dveh pisarn v občinski stavbi. Neto kvadratura obnovitvenih
prostorov je 176,9 m2. V obnovljenih prostorih se izvede nova elektroinstalacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
obnova stopnišča in pisarn občinske zgradbe: LIPA proizvodno trgovska zadruga
z.o.o., kontaktna oseba: Saša Horvat, Kraigherjeva ul. 19 b, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-15-60,
faks 02/729-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,695.769 SIT;
najnižja ponudba 11,695.769 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-72/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-14331/05 z dne 27. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Občina Lenart
Ob-22037/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, kontaktna oseba: Predrag Sekulič, tel. 01/47-34-768, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-600, faks 01/43-16-035, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni
naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izdelava projektne in
tehnične dokumentacije za prenovo hidrantnega omrežja na letališču Maribor in
prenova hidrantnega omrežja na letališču
Maribor.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
in tehnične dokumentacije za prenovo
hidrantnega omrežja na letališču Maribor in prenova hidrantnega omrežja na
letališču Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost naročila brez
DDV: 84,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70,
– garancijska doba – 30.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-14525/05: Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska 24, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 71,243.304,30
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 33,30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-7/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-14525/05 z dne 27. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: da; javno naročilo je del projekta
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Prenove letališke infrastrukture na letališču
Maribor in je soﬁnancirano iz sredstev Evropske Unije (Evropskega Sklada za regionalni razvoj).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 4. 8. 2005.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-22083/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Marijan
Prijatelj, univ. dipl. pravnik, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-10,
faks 01/750-51-58, elektronska pošta: direktor.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava razvojne
strategije Občine Vrhnika in strategije
prostorskega razvoja občine skupaj s
prostorskimi redi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 143: LUZ d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Karla Jankovič, Verovškova 64, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/36-02-400, faks
01/36-02-401.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,841.520 SIT;
najnižja ponudba 19,841.520 SIT, najvišja
ponudba 33,000.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13739/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Občina Vrhnika
Št. 15
Ob-22106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
faks 477-97-13, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.
jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 3/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je bil – izbira izvajalca za dodatna
dela pri izgradnji 2. faze IV. in V. odlagalnega polja, ki so se izkazala kot potrebna v fazi poskusnega obratovanja na

odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.
Sklop 2 – dela iz PEHD s strojno opremo in instalacijami.
Sklop 3 – elektroenergetske instalacije
in računalniški nadzor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: predmetna
dela za sklop 2 in sklop 3 sta izvajalca izvajala po pogodbi št. 4949 z leta 2004 za
izgradnjo 2. faze IV. in V. odlagalnega polja
JR G 2/04, zato je smotrno, da je naročnik
ista izvajalca povabil k oddaji ponudbe po
postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 89. člena (ZJN-1-UPB1) za
izvedbo dodatnih del pri izgradnji 2. faze IV.
in V. odlagalnega polja, ki so se izkazala
kot potrebna v fazi poskusnega obratovanja na odlagališču Barje v Ljubljani.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(k) javno naročilo storitev, ki je bilo izbranemu kandidatu ali enemu izmed njih
oddano na podlagi natečaja.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 3/05: sklop 2: HIS
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Hrib, univ.
dipl. ek., Vodovodna 97, Ljubljana, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 568-38-35, faks
568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,389.523,68
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 3/05: sklop 3:
EVJ Elektroprom d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Vidmar, Loke 22, Kisovec, 1412 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-57-150, faks
03/56-71-140.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,197.764 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik. JR G 3/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 2: 1 ponudba,
– sklop 3: 1 ponudba.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 351-37/04
Ob-22111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktna oseba: Irena
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Švajger Grabrijan, Mestni trg 24, 8330
Metlika, Slovenija, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, elektronska pošta:
obcina.metlika@siol.net, internetni naslov:
www.metlika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-37/04.
II.5) Kratek opis: grad Metlika: sanacija podpornih zidov, injektiranje temeljev
in temeljnih tal ter sanacija razpok na
zidovih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-37/04: Saning International d.o.o., kontaktna oseba: Andrejka Mavrič, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/204-13-85, faks
04/204-23-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,406.667 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16718/05 z dne 17. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Občina Metlika
Št. 1555/2005
Ob-22117/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev pisarn v objektu
Verdijeva 4-6 v Kopru.
II.5) Kratek opis: ureditev pisarn v
objektu Verdijeva 4-6 v Kopru, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalaterskih
del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
neuspešen javni razpis.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
neuspešen javni razpis.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-10277/05 z dne 15. 4. 2004.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2004.
Mestna občina Koper
Št. 1552/2005
Ob-22118/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks 05/664-62-92,
elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: nadomestna gradnja
mestne osnovne šole na Boniﬁki v Kopru
– trooddelčna šola z dodatnimi programi:
oddelek glasbene šole, zobozdravstveno
varstvo, večnamenska športna dvorana,
pripadajoča zunanja ureditev ter sanacija
primarnega kanalizacijskega sistema na
območju Boniﬁke – odsek 2.
II.5) Kratek opis: nadomestna gradnja mestne osnovne šole na Boniﬁki v
Kopru – trooddelčna šola z dodatnimi
programi: oddelek glasbene šole, zobozdravstveno varstvo, večnamenska
športna dvorana, pripadajoča zunanja
ureditev ter sanacija primarnega kanalizacijskega sistema na območju boniﬁke
– odsek 2, izvedba gradbenih, obrtniških
in instalaterskih del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3.000,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 544/2004: SCT d.d.
Ljubljana, kontaktna oseba: Ivan Demšar,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-86-01, faks 01/589-87-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.192,809.440,63
SIT.
Najnižja ponudba: 3.192,809.440,63
SIT, najvišja ponudba: 3.576,176.382,17
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 354.766.815 SIT.
Delež: 11%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 1108/2005 z dne 10. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-22205/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska kinoteka, kontaktna oseba: Marjan Rozman, Miklošičeva cesta 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-15-80,
faks 01/547-15-85, elektronska pošta:
marjan.rozman@kinoteka.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE: 501, 503, 504.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.5) Kratek opis: ureditev prostorov
dvorane Slovenske kinoteke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop 1: GIVO, d.o.o,
kontaktna oseba: Dušan Mlinar, Dvorec
Selo, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 162,948.291,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-16394/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Slovenska kinoteka
Ob-22218/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Frana Erjavca Nova
Gorica, kontaktna oseba: Zorka Rajko, Kidričeva 36, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-90-50, faks
05/335-90-60,
elektronska
pošta:
Tajnistvo.osngfe@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: adaptacija šolske
razdelilne kuhinje in ureditev dvorišča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Proinženiring Nova Gorica d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Murovec, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/338-00-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,200.650,67
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti

v UL: da; Ur. l. RS, št. 56/05 z dne 10. 6.
2005, Ob-16016/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Osnovna šola Frana Erjavca Nova
Gorica
Ob-22219/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Marenče,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-30, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: stefan.
marence@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-27/05.
II.5) Kratek opis: intervencijska strojna dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT letno; 51,000.000
SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-27/05: Santosa,
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Papež, Slovenčeva 15/c, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/566-22-50, faks 01/568-30-76, elektronska pošta: santosadoo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 29,565.100 SIT, najvišja ponudba:
36,609.948,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-27/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12751/05 z dne 13. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 2614/05

Ob-22255/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Jordan Hrvatin, dipl. inž.
str., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-494,
faks 07/39-32-505, elektronska pošta:
jordan.hrvatin@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.63.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija čistilne naprave Šmarješke Toplice.
II.5) Kratek opis: mehansko – biološka
čistilna naprava, prirejena tudi za nitriﬁkacijo, denitriﬁkacijo in fosfatizacijo
– projektirana na 4000 EE.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 143,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ker vse ponudbe presegajo plansko
zagotovljena sredstva naročnika, se postopek oddaje javnega naročila razveljavi
in ponovi v zmanjšanem obsegu del.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 56/05 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16362/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Kostak d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovškova cesta 21, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235, faks
07/48-17-252.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 19,500.963,70 SIT z DDV,
16,250.803,10 SIT brez DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 2614/05

Ob-22256/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Jordan Hrvatin, dipl. inž.
str., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-32-494,
faks 07/39-32-505, elektronska pošta:
jordan.hrvatin@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja fekalne kanalizacije naselij Gorenji in Dolenji Suhadol in
vodovoda Gorenji Suhadol.
II.5) Kratek opis:
– izgradnja kanalizacijskega omrežja
(material poliester, D 200 mm) vključno
s črpališčem,
– izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja (material modularna litina) in vodovodnih priključkov (material
PE-80, DN 25 mm).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Samigrad d.o.o., kontaktna oseba:
Milan Sašek, Dol. Suhadol 7, 8321 Brusnice, Slovenija, tel. 041/342-022, faks
07/33-466-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala: cena: 109,261.580,57 SIT z
DDV, 91,051.317,14 SIT brez DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 2614/05

Ob-22257/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Kastelic, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-450, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: darko.kastelic@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradbena dela pri izvedbi
mestne plinske mreže in obnovi vodovoda
v KS Bršljin, KS Prečna, KS Žabja vas, KS
Drska in KS Mali Slatnik.
II.5) Kratek opis:
– obnova vodovoda istočasno z izgradnjo mestne plinske mreže,
– obnova vodovodnih priključkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 159,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Malkom Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Skube, Košenice 86, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-14-70,
faks 07/393-14-80.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 206,129.995,80 SIT z DDV,
171,774.996,50 SIT brez DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 54/05 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15300/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 8. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 2614/05

Ob-22258/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Gorše, inž. grad., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-495, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: andreja.gorse@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba kanalizacijskega
sistema Smolenja vas.
II.5) Kratek opis: dokončanje izgradnje sekundarnih kanalov, skupne dolžine 640 m (material: cevi iz PVCI-D 200
mm, revizijski jaški iz betonskih cevi-D
600 mm).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.

Št. 163/05-001

Stran

Ob-22330/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Osilnica, kontaktna oseba: Sanda
Žurga, Osilnica 11, 1337 Osilnica, Slovenija, tel. 01/8941-505, faks 01/8941-505,
elektronska pošta: obcina@osilnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja Doma starejših
občanov Osilnica, št. 163/05-001.
II.5) Kratek opis: izgradnja Doma za
starejše občane v Osilnici – III. gradbena faza.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 75%,
– reference 10%,
– plačilni pogoji 10%,
– ﬁksnost cen 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 163/05-001: CGP,
cestno in gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/394-27-00, faks 07/394-27-50, elektronska pošta: info@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 172,976.824 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 163/05-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005,
Ob-15351/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2005.
Občina Osilnica

Stran
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Storitve
Št. 407/05
Ob-21970/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, prav., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-100, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14, ZJN-1, Priloga I
A – storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
Psihiatrične bolnišnice Vojnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,750.000 SIT za triletno obdobje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 60 točk,
2. reference – 15 točk,
3. kvaliteta – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: DIW Service d.o.o.,
storitve, trgovina in proizvodnja, kontaktna oseba: Pavel Šafarič, Puhova 15,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/471-67-50,
faks 02/471-67-60, elektronska pošta:
info@sl.diw-service.com, internetni naslov:
www.diw-service.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 10,199.996 SIT, najvišja ponudba:
10,793.960 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3, od tega
2 pravilni.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13487/05, št. 242/05, stran 3709
in 3710.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje javnega naročila: od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2008.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-21985/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Janez Bučar in
Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47, elektronska pošta: Iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: izvajanje zaščite blaga za obdobje treh let, in sicer:
1. tekoča dezinsekcija žitaric v pretoku,
2. dezinsekcija skladiščnih prostorov
(obrizgavanje),
3. dezinsekcija skladiščnih prostorov
(zamegljevanje, dimljenje),
4. dezinfekcija skladiščnih prostorov
(zamegljevanje),
5. plinska dezinsekcija žitaric in paletiranega blaga,
6. plinska dezinsekcija praznega prostora v skladišči,
7. deratizacija – vabe,
8. deratizacija – deratizacijsko sredstvo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01S/2005 z dne
7. 1. 2005: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Milan Lovrec,
univ. dipl. biol., Prvomajska ulica 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-256,
faks 02/45-00-228, elektronska pošta:
irena.paveo@zzv-mb.si, internetni naslov:
www.zzv mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,531.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-682/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-21990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks
01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.31.00-3; dodatni predmeti, glavni besednjak: 50.31.32.00-4; 50.12.50.00-1.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-10/05.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje črno
belih fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen papirja) in rezervnih delov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): do 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 80%,
– odzivni čas – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 961-10/05 – I. sklop:
Konica Minolta d.o.o., kontaktna oseba: Ivica Gosar, Vodovodna c. 101, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-05-55,
faks 01/568-05-21, elektronska pošta:
ivica.gosar@konicaminolta.si, internetni
naslov: www.konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,70 SIT za kopijo.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 961-10/05 – II.
sklop: Biro oprema, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Žolnir, Gorica pri Šmartnem 51,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/491-94-00,
faks 03/491-94-01, elektronska pošta:
ﬁnomehanika.zolnir@netsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,40 SIT za kopijo.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-10/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16060/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 8. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-22084/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Prevalje, kontaktna oseba: Meta Tasič
Bukovec, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija,
tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje gozdnih cest
na območju Občine Prevalje v obdobju od
1. 6. 2005 do 31. 5. 2007.
II.5) Kratek opis: izvedba vzdrževanja
gozdnih cest na območju Občine Prevalje.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 90000-0017/2005-12:
Gradnje Igem d.o.o., kontaktna oseba: Edo
Kotnik, Celjska c. 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-630, faks
02/88-31-604, elektronska pošta: info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,772.646 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 7. 2005.
Občina Prevalje
Št. 1554/2005
Ob-22114/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks
05/664-62-92, elektronska pošta: sibila.
ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije in pridobitev gradbenega
dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo
OŠ Ankaran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,660.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3159/2005: Inženiring Biro d.o.o. Maribor, kontaktna oseba:
Igor Borec, Ul. Vita Kraigherja 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-08-00, faks
02/234-08-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,592.000 SIT;
najnižja ponudba 11,592.000 SIT, najvišja
ponudba 27,190.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 3159/2005 z dne 29. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Mestna občina Koper
Št. 1553/2005
Ob-22116/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-67, faks
05/664-62-92, elektronska pošta: sibila.
ludvik@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12

II.5) Kratek opis: inženirske storitve
in storitve vodenja gradnje vključno s
strokovnim in ﬁnančnim nadzorom pri
izgradnji mestne osnovne šole na Boniﬁki v Kopru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.0000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1049/2005: Gradbeni
consulting Ivan Kramberger s.p., kontaktna
oseba: Ivan Kramberger, Zg. Škoﬁje 128,
6281 Škoﬁje, Slovenija, tel. 05/654-95-08,
faks 05/654-95-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,000.000 SIT;
najnižja ponudba 20,000.000 SIT, najvišja
ponudba 77,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 1049/2005 z dne 3. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-22131/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: IB-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 33.20.20.
II.5) Kratek opis: nakup sprejemnikov
in postavitev permanentnih postaj GPS
državne mreže v Brežicah, Bodoncih,
Celju, Trebnjem in Veliki Polani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– posebne tehnične prednosti,
– starost modela in sprejemnika,
– garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: nakup sprejemnikov in postavitev permanentnih postaj
GPS državne mreže: Gisdata d.o.o., kontaktna oseba: Boris Žgajnar, Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-39-00, faks 01/520-39-10, elektronska pošta: gps@gisdata.si, internetni naslov: http://www.gisdata.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,250.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
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s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 7,866.667 SIT.
Delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 17715/05 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-22132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si,
internetni naslov: www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
II.5) Kratek opis:
1. podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT),
2. podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS),
3. podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb,
4. podpora aplikacij in baz podatkov
registra prostorskih enot ter tehnična
pomoč uporabnikom registra prostorskih enot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. 8,333.333 SIT,
2. 3,525.833 SIT,
3. 27,961.954 SIT,
4. 6,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
– metodološki pristop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 Podpora programski
rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT):
Igea d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Pegan,
Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-00, faks 01/256-78-67,
elektronska pošta: info@igea.si, internetni
naslov: www.igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,156.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
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vrednost (brez DDV): 7,323.333,33 SIT Delež: 89%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 Podpora
programski rešitvi zemljiškega katastra
(PP GEKAT-GEOS): Zeia d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Zrelec, Gregorčičeva ulica 33, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-66-40, faks 02/229-66-41, elektronska pošta: info@zeia.si, internetni naslov:
www.zeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3 Podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni
nivo: PP DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT;
centralni nivo) in katastra stavb: E-nep
d.o.o., kontaktna oseba: Edvard Mivšek,
Rožna pot 10, Dragomer, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/200-76-00,
faks 01/256-78-67, elektronska pošta:
info@igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,478.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 11,141.666,67 SIT.
Delež: 40,5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4 Podpora aplikacij
in baz podatkov registra prostorskih enot
ter tehnična pomoč uporabnikom registra
prostorskih enot: S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Zlatko Suzić, Šlandrova
ulica 2, 1231 Ljubljana–Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-00, faks 01/589-52-07,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.hermes-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,833.033 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90335-2/2005-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 (za vsak
sklop je naročnik prejel eno ponudbo).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 12296/05 z dne 6. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Geodetska uprava Republike
Slovenije
Št. 02/2005
Ob-22209/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Simon Kač,
univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-00,
faks 03/425-03-60, elektronska pošta:
info@vo-ka-celje.si, internetni naslov:
http://www.vo-ka-celje.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST02/2005.
II.5) Kratek opis: odvzem maščob iz
rezervoarja maščob na komunalni čistilni napravi CN Celje.
Naročilo zajema:
– odvoz maščob,
– uničenje odpadka,
– izdelava in izdaja evidenčnega lista.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNST02/2005: EKOL,
d.o.o., kontaktna oseba: Jure Žugman,
Laze 18a, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,375.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 52 z dne 27. 5.
2005, Ob-14643/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-22224/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 2-1A.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za prevoz gotovine za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbeno ceno za redni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 1. relaciji 36%;
2. ponudbeno ceno za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 1. relaciji 32%;
3. ponudbeno ceno za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 2. relaciji 21%;
4. ponudbeno ceno za redni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 2. relaciji 3%;
5. ponudbeno ceno za izredni prevoz
z enim oboroženim spremljevalcem na 1.
relaciji 1%;
6. ponudbeno ceno za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na
1. relaciji 1%;
7. ponudbeno ceno za izredni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na
1. relaciji 1%;

8. ponudbeno ceno za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 1. relaciji 1%;
9. ponudbeno ceno za izredni prevoz
z enim oboroženim spremljevalcem na 2.
relaciji 1%;
10. ponudbeno ceno za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na
2. relaciji 1%;
11. ponudbeno ceno za izredni prevoz
z dvema oboroženima spremljevalcema na
2. relaciji 1%;
12. ponudbeno ceno za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 2. relaciji 1%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32/S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, Ob-10691/05 z dne
22. 4. 2005.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, ker ni prejel
nobene pravilne, primerne in sprejemljive
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22242/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: avioblagovno skladiščenje.
II.5) Kratek opis: avioblagovno skladiščenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34/S: Aerodrom Ljubljana, d.d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik,
Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-22253/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, kontaktna oseba: Igor Štraus,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-23, elektronska pošta:
Igor.straus@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1A, 7 - računalniške storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2005 - EAIBTS-2.
II.5) Kratek opis: nadgradnje in vzdrževanje transportnega sistema DURS
EAI BTS.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– referenčni projekt,
– status ponudnika,
– kadri.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 02/2005 EAIBTS-2:
Skupina Atlantis d.o.o., Šlandrova 2, 1231
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,834.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 26 z dne 18. 3. 2005,
Ob-7353/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava RS
Št. 2681-1/2005
Ob-22287/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Maksimiljan
Dolinšek, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/234-14-60, faks
+386/2/234-14-52, elektronska pošta:
Maksimiljan.dolinsek@azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Št.

II.5) Kratek opis: izdelava prostorske
dokumentacije za DLN za elektriﬁkacijo
in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,666.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference podjetja s področja izdelanih DLN,
– ponudbena cena razpisanih del,
– reference vodje projekta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-11351/05: Javna agencija
za železniški promet RS, kontaktna oseba:
Maksimiljan Dolinšek, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/234-14-60,
faks +386/2/234-14-52, elektronska pošta:
Maksimiljan.dolinsek@azp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 146,400.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da;
– SŽ Projektivno podjetje d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana;
Vrednost (brez DDV): 12,200.000 SIT.
Delež: 10%.
– ZEU – načrtovanje in inženiring d.o.o.,
Staneta Rozmana 5, Murska Sobota;
Vrednost (brez DDV) 12,200.000 SIT.
Delež: 10%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-11351/05 z dne 22. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 8. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-21971/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-14/2005-ident
102385.
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II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-14/2005-ident
102385: Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
kontaktna oseba: Majda Dežman, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-54-00, faks 01/588-74-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 12,222.971,56 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-14/2005-ident 102385.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,222.971,56 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OP-14/2005-ident 102385.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
54 z dne 3. 6. 2005, Ob-15535/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 2. 8. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Ob-22113/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-18/2005-ident
104483.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), 31,5 MVA.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. JN/OP-18/2005-ident
104483: C & G d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Rihard Pompe, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks
01/283-40-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 85,230.500 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-18/2005-ident 104483.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
85,230.500 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OP-18/2005-ident 104483.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
58, z dne 17. 6. 2005, Ob-16719/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 5. 8. 2005.
Elektro Gorenjska d.d.
Št. 87/3199/2005
Ob-22167/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro–Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mrzel Ljubič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-39-02, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 128/2005.
II.5) Kratek opis: dograditev XDM opreme za štajersko zanko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 118,600.000. SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
e) dodatno blago.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Masterline d.o.o., Prevale 9, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/530-27-50, faks
01/530-27-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 137,091.736 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 128/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Št. 87/3200/2005
Ob-22168/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro–Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mrzel Ljubič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-39-02, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 129/2005.
II.5) Kratek opis: dopolnitev XDM vozlišč Beričevo, Trbovlje, Krško in Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični,
(e) dodatno blago.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Masterline d.o.o., Prevale 9, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/530-27-50, faks
01/530-27-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 168,674.410 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.

V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 129/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
Št. 87/3215/2005
Ob-22170/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro–Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00, faks
+386/1/474-39-02, internetni naslov: www.
eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 132/2005.
II.5) Kratek opis: dograditev telekomunikacijskega omrežja IP/MPLS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Smart Com d.o.o., kontaktna oseba:
Roman Pirnat, Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-16-06,
faks 01/561-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 155,784.267,40
SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 132/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo
o javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 8. 2005.
Elektro–Slovenija, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-22220/05
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05 in Zakona
o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo – ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS,
št. 61/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03 in 61/05), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) in Sklepa
komisije za nadzor nad državnimi pomočmi,
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev, št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002, Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za informacijsko podporo tehnološkim
mrežam in platformam v letu 2005
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Evropska komisija od leta 2002 ustanavlja evropske tehnološke platforme. Doslej je
ustanovljenih že 26 takšnih povezav.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo želi v Sloveniji zagotoviti podobno strukturo organiziranosti znanstveno
raziskovalnega dela in podpreti aktivnosti
tehnoloških mrež oziroma platform za izvedbo storitev, ki bodo raziskovalce pripeljali
na pot vključitve v evropske raziskovalne
konzorcije.
Namen razpisa je podpreti izvajanje storitev vzpostavljanja podobne strukture organizacije kot jo imajo tehnološke platforme v
Evropi, vključevanje slovenskih skupin v evropske povezave in informiranje slovenskih
članov mreže oziroma platforme. Predvidene aktivnosti za doseganje namena so:
1. Zbrati skupine javnih in zasebnih
raziskovalnih institucij povezanih z gospodarskimi družbami v okviru tehnoloških mrež
in platform, ki bodo za strateške potrebe
vključevanja Slovenije v evropske tehnološke platforme ustanovile delovno skupino, ki
bo koordinirala in usmerjala delo, na enoten
način pripravila dokumente, ki bo opredelila
njihove osnovne cilje, vlogo in pomen ter
predstavila pravila vključevanja novih članov
v mrežo in poskrbela za vključevanje slovenske tehnološke mreže oziroma platforme
v iniciative evropskih tehnoloških platform.
2. Organizirati javno nacionalno delavnico v času do 30. 10. 2005, na kateri
se bodo predstavile strateške raziskovalne
agende, prikazali vključenost v iniciative evropskih tehnoloških platform in predstavile
pomen takšne organiziranosti za podjetja in
institucije znanja iz posameznega področja.
Na delavnico je potrebno povabiti tudi sredstva obveščanja.
3. Zgraditi slovenski internetni portal,
na katerem bodo predstavljeni vsi partnerji,
relevantni dokumenti povezani z delovanjem

mreže in s formacijo tehnoloških platform na
evropski ravni. Portal mora imeti svojega
administratorja, ki bo v imenu mreže odgovarjal vsem potencialnim kandidatom za
vključitev. Na portalu bo objavljen seznam
standardiziranih odgovorov. Pričakuje se,
da bo predstavitveni del portala tudi v angleškem jeziku.
4. Udeležiti se sestankov ustrezne evropske tehnološke platforme in na ta način
skrbeli za aktivno vključitev v mednarodne
raziskovalno razvojne tokove. Poročila in dokumenti s teh sestankov bodo na ustrezen
način objavljeni na internetnem portalu.
Aktivnosti iz predmeta razpisa bo ministrstvo soﬁnanciralo na podlagi izstavljenega zahtevka za povrnitev plačanih stroškov v višini 75%. Upravičeni stroški za
zahtevano subvencijo so vsi stroški dela
posameznih udeležencev mreže oziroma
platforme povezani z razširjanjem informacij
in pripravo gradiv za sestanek na nacionalnem in evropskem nivoju. Upravičeni so tudi
stroški povezani s pridobivanjem informacij
(udeležba sestankov na evropskem nivoju)
in stroški razširjanja informacij (vzpostavitev
in delovanje internetnega portala).
3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavi le skupina raziskovalnih organizacij. Skupina mora doseči
dogovor o medsebojnem sodelovanju in izbrati nosilca, ki se v imenu skupine prijavi
na razpis. Dogovor o medsebojnem sodelovanju vključuje:
– pismo o nameri, ki potrjuje interes za
oblikovanje tehnološke mreže oziroma tehnološke platforme,
– opis oziroma načrt povezav z evropsko
tehnološko platformo,
– delitev nalog med partnerji,
– predstavitev strategije skupine do leta
2008.
Skupina, upravičena do prijave, se lahko oblikuje le na tehnoloških področjih, ki
so vsebinsko skladna z delovanjem evropskih tehnoloških platform. Ta so objavljena
na: http://www.cordis.lu/technology-platforms/summaries.htm.
Nosilci skupine in partnerji prejemniki
sredstev so lahko gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02),
javni zavodi, univerze, zasebni zavodi, in
samostojni podjetniki s sedežem v Republiki
Sloveniji;
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki imajo poravnane obveznosti do države;
– ki 31. 12. 2004 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02);
– ki niso pridobila državnih pomoči za
podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči;
– ki niso za isti namen soﬁnancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo, ribištvo in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih
vlaken.
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4. Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi merili:
– sestava in strategija konzorcija 25
točk,
– povezanost z evropsko tehnološko
platformo 25 točk,
– učinkovitost predlagane informacijske
povezave (internetni portal, delavnice) z obstoječimi in potencialnimi novimi partnerji
50 točk.
Pri prvem kriteriju bo komisija ocenjevala
znanstvene reference ključnih partnerjev mreže/platforme, število članov v tej mreži/platformi in kvaliteto povezav znotraj mreže.
Pri drugem kriteriju bo komisija ocenjevala vpetost slovenske mreže/platforme v
evropske že obstoječe konzorcije na tem
področju, njihovo zgodovino in njihove prihodnje načrte.
Pri tretjem kriteriju bo komisija ocenjevala plan komunikacije mreže/platforme med
partnerji, z zunanjimi potencialnimi partnerji,
z državnimi institucijami in s širšo javnostjo.
Ocenjene bodo predlagane vsebinske kategorije na portalu in ambicioznost delavnice.
Ocenjena bo tudi primernost predlagane ﬁnančne konstrukcije za izvedbo v razpisu
zahtevanih aktivnosti.
Komisija bo v soﬁnanciranje predlagala
projekte, ki bodo presegli 50 točk. V primeru, da bosta na istem tehnološkem področju
prijavljena dva projekta, bo komisija v soﬁnanciranje predlagala tistega, ki bo dosegel
večje število točk.
5. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za soﬁnanciranje projektov v
letu 2005 znaša 100,000.000 SIT; soﬁnanciranje je predvideno iz proračunske postavke
5686 »Razvojni projekti in infrastruktura«.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Pričakuje se, da bo posamezna tehnološka platforma oziroma mreža oddala predlog za izvedbo zahtevanih storitev, v znesku,
ki ne bo presegal 12 mio SIT.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2005.
7. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je 5. september 2005
do 12. ure.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti do tega roka
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana ali oddana v glavno pisarno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na
način dostave, v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo
naslova razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, in ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
8. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 6. septembra 2005.
9. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
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10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu: http://www.mvzt.
gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni elektronski naslov
kontaktne osebe.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo v torek in četrtek med 9.
Naziv zdravila

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in 11. uro po tel. 01/478-33-26, kontaktna
oseba: mag. Peter Polajnar (Peter.Polajnar@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 2302-1
Ob-22192/05
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB)
objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zdravil iz
državnih blagovnih rezerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja naslednjih zdravil:

EM

Količina

Rok uporabnosti

Lokacija

ARFICIN kaps 100x300mg

sc

502

02/06

Cesta na Brdo 100

SAMEZIL tabl 50x400mg

sc

2.880

05/06

Cesta na Brdo 100

RANITAL tabl 30x300mg

sc

60

08/06

Zaloška 7

RANITAL tabl 30x300mg

sc

30

10/06

Zaloška 7

RANITAL tabl 30x300mg

sc

68

06/07

Zaloška 7

RANITAL tabl 30x300mg

sc

70

10/07

Zaloška 7

LOCASELEN mazilo 30g

sc

40

07/06

Zaloška 7

LOCASELEN mazilo 30g

sc

40

01/07

Zaloška 7

LOCASELEN mazilo 30g

sc

85

06/07

Zaloška 7

LOCASELEN mazilo 30g

sc

15

10/07

Zaloška 7

LOCASELEN mazilo 30g

sc

80

04/09

Zaloška 7

TEGRETOL tabl 50x200mg

sc

150

10/06

Zaloška 7

TEGRETOL tabl 50x200mg

sc

50

12/06

Zaloška 7

TEGRETOL tabl 50x200mg

sc

100

06/07

Zaloška 7

VOLTAREN forte tabl 20x50mg

sc

168

07/06

Zaloška 7

VOLTAREN forte tabl 20x50mg

sc

168

10/06

Zaloška 7

RUPURUT tabl 20x500mg

sc

800

02/09

Zaloška 7

TRAMAL kaps 20x50mg

sc

570

07/07

Zaloška 7

TRAMAL kaps 20x50mg

sc

365

08/07

Zaloška 7

TRAMAL kaps 20x50mg

sc

199

10/07

Zaloška 7

FORANE sol 1x100ml

sc

162

08/07

Zaloška 7

AMOKSIKLAV amp 5x1,2 g

sc

960

07/06

Zaloška 7

DEXAMETHASON – NEOMYCIN sol 5 ml

sc

900

07/06

Zaloška 7

OLIVIN tbl 20x10mg

sc

330

07/06

Zaloška 7

b) zdravila se prodaja po načelu »videno-kupljeno«;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine zdravil oziroma samo posamezne vrste
zdravil iz točke 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče iz
točke 3a, po pariteti EXW (Incoterms 2000), v
skladu s pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem, najkasneje do 30. 11. 2005.
5. Cena: v SIT za sc posameznega zdravila brez DDV.
Zdravila bodo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno vrsto
zdravila. V primeru, da dva ali več kupcev
ponudi enako ceno, ima prednost kupec,
ki ponudi nakup večje količine zdravil. Po
ocenitvi ponudb prodajalec sklene pogodbo
z enim ali več najugodnejšimi kupci.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo kupci položiti kavcijo v višini
10% ponudbene vrednosti na transakcijski
račun št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
kupcem, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni od datuma
izbire, brez obresti.
Pri izbranem kupcu se položena kavcija
všteje v kupnino pri zadnjem plačilu kupnine
oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v
roku 5 delovnih dni, obakrat brez obresti.

7. Način in rok plačila: kupec lahko plača
kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 01100-6030230073 ali v
roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
v zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za
zdravila – Ne odpiraj« in naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti do 8. 9. 2005
do 15. ure, na naslov Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
Prodajalcu je potrebno pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti potrdilo o plačani
kavciji.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 9. 2005 ob 9. uri, v sejni sobi, VIII. nadstropje, Zavoda RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli drugim kupcem in nima nobenih obveznosti do
prizadetih kupcev.
11. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, telefon 01/589-73-00,
faks 01/589-73-47.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 8. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-22184/05
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00
in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 69/03 in 16/04)
in 101. člena v zvezi z 114. členom Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 96/02) ter 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva
(Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), Filmski sklad
Republike Slovenije- javni sklad, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje realizacije projektov
celovečernih, srednjemetražnih in
kratkih ﬁlmov – igranih, dokumentarnih,
animiranih – za leto 2006 in
realizacije projektov celovečernih,
srednjemetražnih in kratkih prvencev
– igranih, dokumentarnih, animiranih
– za leto 2005
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa sta naslednja
programska sklopa:

76 / 12. 8. 2005 /

6171

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih ﬁlmov
– igranih, dokumentarnih, animiranih – za
leto 2006;
– soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev – igranih, dokumentarnih, animiranih
– za leto 2005.
2. Okvirna skupna vrednost razpisanih sredstev je skupaj: 510,000.000 SIT od
tega:
– je okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih ﬁlmov
– igranih, dokumentarnih, animiranih – za
leto 2006: 420,000.000 SIT;
– je okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev
– igranih, dokumentarnih, animiranih – za
leto 2005: 90,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega razpisa:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video dejavnosti ter ﬁzične
osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, registrirane za opravljanje ﬁlmske
in video dejavnosti (v nadaljevanju: slovenski
producent).
Za sredstva Filmskega sklada se lahko
potegujejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka te točke tudi tuje pravne in ﬁzične osebe,
če izpolnjujejo pogoj iz 20. člena Zakona o
Filmskem skladu Republike Slovenije – javnem skladu.
3.2. Za soﬁnanciranje projektov lahko
kandidira in pridobi sredstva slovenski producent s projektom v slovenskem jeziku, kjer
bo skupni slovenski delež dosegal minimalno
50% predračunske vrednosti projekta in v katerem udeležba slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov, glavnih igralcev in
stranskih igralcev dosega minimalno 50%.
3.3. Za sredstva Filmskega sklada v programskem sklopu realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev – igranih, dokumentarnih, animiranih
– za leto 2005 lahko kandidira producent
s projektom režiserja, ki do poteka roka za
predložitev vlog na ta javni razpis, ni realiziral avdiovizualnega dela za kinematografsko
distribucijo.
3.4. Slovenski producent lahko kandidira
samo s projektom, ki ni namenjen marketingu
in ekonomski propagandi.
3.5. Slovenski producent, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva
in pridobil proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se
ne more z istim projektom potegovati na tem
javnem razpisu Filmskega sklada.
3.6. V postopku za zbiranje predlogov za
soﬁnanciranje projektov lahko kandidira in
pridobi sredstva slovenski producent, ki je
izpolnil vse zapadle pogodbene in ﬁnančne
obveznosti do Filmskega sklada.
3.7. Slovenski producent je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem
jeziku.
3.8. Posamezen slovenski producent lahko prijavi največ tri projekte za posamezen
programski sklop. V kolikor slovenski produ-

ski distribuciji (več kot 1 ﬁlm) je ovrednoteno
z 0,5 točke,
– sodelovanje v celovečernih ﬁlmih, ki so
že bili ali so v kinematografski distribuciji, je
ovrednoteno z 0,5 točke.
Število doseženih točk je rezultat seštevka točk po posameznih merilih.
Maksimalno dosegljivo število – 1,5 točke.
Realiziran celovečerni prvenec, ki je že bil
ali je v kinematografski distribuciji, je ovrednoten z 0,5 točke.
Realiziranih več celovečernih ﬁlmov, ki so
že bili ali so v kinematografski distribuciji:
– režija 2 ﬁlmov je ovrednotena z 1 točko,
– režija 3 ali več ﬁlmov je ovrednotena z
2 točkama.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk glede na podana
dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 2 točki.
Udeležba na mednarodnih ﬁlmskih festivalih po kategorizaciji FIAPFa (tekmovalni
festivali ter ostali specializirani festivali, netekmovalni festivali in festivali dokumentarnega in kratkometražnega ﬁlma):
– udeležba avtorjevega ﬁlma na več kot
2 specializiranih festivalih, netekmovalnih
festivalih in festivalih dokumentarnega in
kratkometražnega ﬁlma je ovrednotena z 0,5
točke;
– udeležba avtorjevega ﬁlma na več kot 2
specializiranih festivalih, netekmovalnih festivalih in festivalih dokumentarnega in kratkometražnega ﬁlma ter na več kot 2 tekmovalnih festivalih je ovrednotena z 1 točko.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk glede na podana
dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 1 točka
Nacionalna ﬁlmska nagrada za najboljši
kratki ﬁlm je ovrednotena z 1 točko.
Nacionalna ﬁlmska nagrada za najboljšo
režijo/ﬁlm je ovrednotena z 1 točko.
Nagrada mednarodnega tekmovalnega
festivala/oskar/nagrada EFA:
– nagrada za najboljšo režijo/ﬁlm je ovrednotena z 2 točkama,
– 2 ali več nagrad za najboljšo režijo/ﬁlm
je ovrednoteno s 3 točkami.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk glede na podana
dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 3 točke.
Ocena »dosežki in izkušenost režiserja glede na dosedanje realizirane projekte,
udeležbo in nagrade na ﬁlmskih festivalih«
se pridobi s seštevkom posameznih točk v
okviru meril.
Maksimalno število točk je skupaj do 10.
Pri ocenjevanju kriterija »strokovna in ﬁnančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh
na ﬁlmskih festivalih ter uspešnost le-teh pri
gledalcih; solventnost producenta« se uporabijo naslednja merila:
Dosedanja produkcija:
– realizirana 1 produkcija, ki je že bila ali
je v kinematografski distribuciji, je ovrednotena z 0,5 točke,
– realizirane 2 do 3 produkcije, ki so že
bile ali so v kinematografski distribuciji, so
ovrednotene z 1 točko,
– realizirane 4 ali več produkcij, ki so že
bile ali so v kinematografski distribuciji, so
ovrednotene z 2 točkama.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk glede na podana
dokazila.

cent prijavi več projektov, pristojna komisija
za odpiranje zavrže kasneje odprte vloge, ki
presegajo cenzus prejšnjega stavka.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov za oba programska
sklopa bo Filmski sklad upošteval merila in
kriterije določene s Pravilnikom o merilih in
kriterijih za izbor programov in projektov (Ur.
l. RS, št. 16/05).
4.1. Strokovno programske komisije in
zunanji strokovnjak ali strokovna služba
Filmskega sklada (v nadaljevanju strokovne
komisije) bodo pri ocenjevanju upoštevale v
skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za
izbor programov in projektov veljavna merila
in kriterije za programski sklop »realizacija
projektov«.
a) Pri ocenjevanju projektov bodo strokovne komisije upoštevale naslednje kriterije:
Celovečerni ﬁlm:
– umetniška vrednost scenarija – do 40
točk,
– utemeljenost in vizija režijske eksplikacije – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost režiserja glede na
dosedanje realizirane projekte, udeležbo in
nagrade na festivalih – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost drugih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov glede na
dosedanje realizirane ﬁlmske projekte, udeležbo in nagrade na ﬁlmskih festivalih in glede na njihov potencialni prispevek k projektu
– do 10 točk,
– strokovna in ﬁnančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na ﬁlmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost
družbe producenta – do 10 točk,
– promotivni potencial projekta – do 10
točk,
– tržni potencial projekta v Republiki Sloveniji – do 10 točk.
Srednjemetražni in kratki ﬁlm:
– umetniška vrednost scenarija – do 50
točk,
– utemeljenost in vizija režijske eksplikacije – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost režiserja glede na
dosedanje realizirane projekte, udeležbo in
nagrade na festivalih – do 10 točk,
– dosežki in izkušenost drugih avtorjev,
soavtorjev in avtorjev prispevkov glede na
dosedanje realizirane ﬁlmske projekte, udeležbo in nagrade na ﬁlmskih festivalih in glede na njihov potencialni prispevek k projektu
– do 10 točk,
– strokovna in ﬁnančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na ﬁlmskih festivalih
ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost
producenta – do 10 točk,
– promotivni potencial projekta – do 10
točk.
Ocena »realizacije projektov« strokovnih
komisij: maksimalno dosegljivo število – 100
točk.
b) Pri ocenjevanju projektov bodo strokovne komisije upoštevale naslednja merila
za ocenjevanje kriterijev:
Pri ocenjevanju kriterija »dosežki in izkušenost režiserja glede na dosedanje realizirane projekte, udeležbo in nagrade na ﬁlmskih
festivalih« se uporabijo naslednja merila:
Sodelovanje v igranih, dokumentarnih in
animiranih ﬁlmih (režijski sektor):
– sodelovanje v kratkih in študijskih ﬁlmih
(več kot 1 ﬁlm) je ovrednoteno z 0,5 točke,
– sodelovanje v dokumentarnih in animiranih ﬁlmih, ki so že bili ali so v kinematograf-
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Maksimalno dosegljivo število – 2 točki.
Povprečna gledanost realiziranih ﬁlmov
(na podlagi priloženih potrjenih dokazil distributerja):
– od 10.000 do 15.000 gledalcev je ovrednoteno z 0,5 točke,
– nad 15.000 do 30.000 gledalcev je
ovrednoteno z 1 točko,
– nad 30.000 gledalcev je ovrednoteno
z 2 točkama.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk glede na podana
dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 2 točki
Dosežki na nacionalnem ﬁlmskem festivalu in mednarodnih festivalih po kategorizaciji FIAPFa:
– nacionalna nagrada za najboljši ﬁlm je
ovrednotena z 0,5 točke;
– dve ali več nacionalnih nagrad za najboljši ﬁlm je ovrednotena z 1 točko;
– nagrada za najboljši ﬁlm na tekmovalnem festivalu/oskar/nagrada EFA je ovrednotena z 1 točko.
Število doseženih točk je rezultat seštevka točk merila iz tretje alinee in meril iz prve
ali druge alinee. Točke za merilo v prvi in
drugi alinei se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno
merilo točk glede na podana dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 2 točki.
Uspešnost distribucije v tujini z navedenimi ﬁnančnimi podatki o uspešnosti projekta:
– prodaja TV mrežam je ovrednotena z
0,5 točko,
– gledanost nad 5.000 gledalcev v tujini je
ovrednotena z 0,5 točke,
– gledanost nad 10.000 gledalcev v tujini
je ovrednotena z 1,5 točko.
Število doseženih točk je rezultat seštevka točk merila iz prve alinee in meril iz druge
ali tretje alinee. Točke za merilo v drugi in
tretji alinei se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno
merilo točk glede na podana dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 2 točki.
Solventnost družbe producenta:
– izkazovanje kapitala družbe producenta
na podlagi dokazil v višini do 2,000.000 SIT
in pod pogojem, da računi družbe producenta niso bili blokirani v zadnjih 6 mesecih, je
ovrednoteno z 0,5 točke,
– izkazovanje kapitala družbe producenta
na podlagi dokazil v višini od 4,000.000 SIT
do 6,000.000 SIT in pod pogojem, da računi
družbe producenta niso bili blokirani v zadnjih
6 mesecih, je ovrednoteno z 1 točko,
– izkazovanje kapitala družbe producenta
na podlagi dokazil v višini nad 6,000.000 SIT
do 9,000.000 SIT in pod pogojem, da računi
družbe producenta niso bili blokirani v zadnjih
6 mesecih, je ovrednoteno z 1,5 točke,
– izkazovanje kapitala družbe producenta
na podlagi dokazil v višini na 9,000.000 SIT
in več ter pod pogojem, da računi družbe
producenta niso bili blokirani v zadnjih 6 mesecih, je ovrednoteno z 2 točkama.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk glede na podana
dokazila.
Maksimalno dosegljivo število – 2 točki.
Ocena »strokovna in ﬁnančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na ﬁlmskih
festivalih ter uspešnost le-teh pri gledalcih;
solventnost producenta« se pridobi s seštevkom posameznih točk v okviru meril.
Maksimalno število točk je skupaj do 10.
Pri ocenjevanju kriterija »promotivni potencial ﬁlma« se uporabijo naslednja merila:
Možnost uvrstitve v program ﬁlmskih festivalov:
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– možnost uvrstitve v program mednarodnih specializiranih festivalov, netekmovalnih
festivalov in festivalov dokumentarnega in
kratkometražnega ﬁlma je ovrednotena z največ 2,5 točkami,
– možnost uvrstitve v program mednarodnega tekmovalnega festivala je ovrednotena
z največ 5 točkami.
Število doseženih točk se pridobi z uvrstitvijo v ustrezno merilo točk.
Maksimalno dosegljivo število – 5 točk.
Priložene predpogodbe o distribuciji projekta v kinematograﬁh v EU in na drugih
pomembnih ﬁlmskih trgih so ovrednotene z
največ 2,5 točke.
»Predodkupne« pogodbe s pomembnejšimi TV hišami v EU in drugje, so ovrednotene z največ 2,5 točke.
Ocena »promotivni potencial ﬁlma« se
pridobi s seštevkom posameznih točk v okviru meril.
Maksimalno število točk je skupaj do 10.
Pri ocenjevanju kriterija »tržni potencial
projekta v Republiki Sloveniji« se uporabi
naslednje merilo:
– potencialni doseg 5.000 gledalcev je
ovrednoten z 1 točko, nadaljnjih 5.000 gledalcev je ovrednotenih z nadaljnjo 1 točko,
pri čemer je doseg gledalcev lahko ovrednoten največ z 10 točkami.
Maksimalno dosegljivo število – 10 točk.
4.2. Kriteriji za izbor iz programskega
sklopa »realizacije projektov« s strani Uprave Filmskega sklada
V skladu z 22. členom Pravilnika o merilih
in kriterijih za izbor projektov in programov se
v postopek ocenjevanja Uprave Filmskega
sklada sprejmejo samo tisti projekti, ki imajo
zaključeno ﬁnančno konstrukcijo, izkazano s
predpogodbami ali pismi o nameri ter ostalimi verodostojnimi dokazili. Predpogodbe ali
pisma o nameri ter ostala dokazila morajo
izkazovati višino vloženih sredstev.
Projekti, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, so v postopku vrednotenja
s strani Uprave Filmskega sklada ocenjeni
z 0 točkami.
a) Kriteriji za vrednotenje »realizacije projektov« s strani Uprave Filmskega sklada:
– predlagani odstotek ﬁnančne udeležbe
producenta v projektu, naveden v predloženi
vlogi – do 10 točk,
– pokrivanje vsebinske in žanrske raznolikost v slovenski ﬁlmski industriji glede na
realizirane projekte preteklih dveh let ter glede na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene v poslovnem in programskem načrtu
Filmskega sklada – do 20 točk,
– natančnost izdelave in realističnost
predlagane ﬁnančne konstrukcije glede na
podane glavne elemente projekta – do 5
točk.
Ocena uprave programskega sklopa »realizacija projektov«: maksimalno dosegljivo
število – 35 točk.
b) Pri ocenjevanju projektov bo Uprava
Filmskega sklada uporabila naslednja merila
za ocenjevanje kriterijev:
Pri ocenjevanju kriterija »predlagani odstotek ﬁnančne udeležbe producenta v projektu, naveden predloženi vlogi« mora Uprava uporabiti naslednje merilo:
– udeležba producenta v projektu v višini
4% je ovrednotena z 1 točko, pri čemer je
maksimalno število dosegljivih točk 10.
Pri ocenjevanju kriterija »Pokrivanje vsebinske in žanrske raznolikosti v slovenski
ﬁlmski industriji glede na realizirane projekte
preteklih let ter glede na poslovne cilje Film-

skega sklada, opredeljene v poslovnem in
programskem načrtu Filmskega sklada« se
uporabijo naslednja merila:
– debitantski projekt je ovrednoten z 3
točkami,
– projekt s širokim ciljnim občinstvom,
upoštevajoč poslovne cilje za leto 2006 (komedija, mladinski ﬁlm, ljubezenska drama) je
ovrednoten s 3 točkami,
– projekt, ki ima lastnosti vrhunskega avtorskega ﬁlma, je ovrednoten s 4 točkami,
– projekt, ki ima lastnosti vrhunskega
umetniškega ﬁlma in močan tržni potencial
je ovrednoten z 8 točkami,
– predlagana višina ﬁnančne udeležbe
Filmskega sklada ob upoštevanju sredstev
Filmskega sklada in glede na podano ﬁnančno konstrukcijo predlagatelja je ovrednotena
z 2 točkama.
Ocena »pokrivanje vsebinske in žanrske
raznolikosti v slovenski ﬁlmski industriji glede
na realizirane projekte preteklih let ter glede
na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene v poslovnem in programskem načrtu
Filmskega sklada« se pridobi s seštevkom
posameznih točk v okviru meril.
Maksimalno število točk je skupaj do 20.
4.3. Strokovne komisije in Uprava Filmskega sklada pridobijo oceno posameznega
kriterija na podlagi ocene meril, določenih v
Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor programov in projektov ter meril, določenih v
besedilu tega javnega razpisa
5. Izbor projektov
V programskem sklopu za soﬁnanciranje
realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih ﬁlmov – igranih, dokumentarnih, animiranih – za leto 2006 bodo
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, vendar
najmanj s 95 točkami po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, v skladu s predlagano ﬁnančno udeležbo Filmskega sklada
ter ob upoštevanju višine razpisanih sredstev
Filmskega sklada.
V programskem sklopu za soﬁnanciranje
realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev – igranih, dokumentarnih, animiranih – za leto 2005 bodo
izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, vendar
najmanj s 75 točkami po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, v skladu s predlagano ﬁnančno udeležbo Filmskega sklada
ter ob upoštevanju višine razpisanih sredstev
Filmskega sklada.
6. Način ocenjevanja projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni z točkami,
določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih
za izbor programov in projektov (Ur. l. RS, št.
16/05) na način, določen v tem javnem razpisu. Vsako od meril in kriterijev je določeno
v razponu točk, skupna ocena projekta je
seštevek posameznih točk ali uvrstitev projekta v ustrezno merilo v okviru posameznih
kriterijev in meril ocenjevanja.
7. Obvezne priloge:
7.1. Obvezne priloge za oba programska
sklopa:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave ﬁzične osebe izpolnjeni in podpisani prijavni
obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave ﬁzične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 1, da se strinja
z razpisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o
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avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša z
navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave ﬁzične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 3, da predlagatelj z
istim projektom ni kandidiral za proračunska
sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in
pridobil proračunskih sredstev oziroma ne
kandidira za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave ﬁzične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 4 o urejenosti
avtorskih pravic za kinematografsko predvajanje,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave ﬁzične osebe izpolnjena in podpisana izjava št. 5 o zavarovanju
projekta,
– izpis iz sodnega registra oziroma registra evidence ustanov, ki ne sme biti starejši
od šestih mesecev in s katerim se dokazuje
registracija predlagatelja za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti zastopnik
oziroma odgovorna oseba pravne osebe,
– predlog zaključene ﬁnančne konstrukcije projekta s speciﬁkacijo deležev producentov in dokazili o višini vloženih sredstev
(v štirih izvodih),
– predračun projekta (v štirih izvodih),
– terminski plan s speciﬁkacijo priprav,
produkcije, vključujoč predvideno število
snemalnih dni, post produkcije in predvidenim začetkom kinematografske distribucije
(v štirih izvodih),
– podpisana in ožigosana speciﬁkacija
tehničnih uslug in storitev s strani ponudnika,
– seznam izvedbene tehnične ekipe,
– štirje izvodi sinopsisa,
– štirje izvodi scenarija,
– režijska eksplikacija (v štirih izvodih),
– štirje izvodi snemalne knjige/story board
pri animiranem ﬁlmu,
– biograﬁja režiserja projekta z referencami, izpolnjen obrazec št. 1 z dokazili (in
režijska eksplikacija – VEN),
– seznam soavtorjev in avtorjev prispevkov, z dokazili njihovih dosedanjih del, s
predstavitvijo dosedanjih dosežkov glede na
realizirane ﬁlmske projekte, udeležbo in nagrade na ﬁlmskih festivalih ter eksplikacijo
njihovega potencialnega prispevka k projektu. V skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah so soavtorji in avtorji prispevkov: scenarist, direktor fotograﬁje, skladatelj,
scenograf, kostumograf, oblikovalec maske
(ﬁlmski sklad dopušča alternativo oblikovalec
zvoka), montažer ter pri animiranem ﬁlmu
glavni animator (v štirih izvodih),
– seznam predvidene igralske zasedbe,
– biograﬁja in proﬁl družbe slovenskega
producenta z referencami, izpolnjen obrazec
št. 2 s priloženimi potrjenimi dokazili in navedenimi podatki o uspešnosti projektov,
– dokazila o ﬁnančni ter poslovni sposobnosti, in sicer za gospodarske družbe obrazci BON-1/P za zadnji ZR, za samostojne
podjetnike in zavode podatki iz bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto,
ki jih potrdi pooblaščena oseba ter potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; dokumenti ne smejo biti starejši od 60 dni od datuma
odpiranja vlog,
– predkupne pogodbe z distributerji ali
pisma o nameri in predkupne pogodbe s TV
hišami,

je ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv
pravne osebe oziroma ime ﬁzične osebe in
sedež.
Vloge, ki bodo oddane priporočeno po
datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za
nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije in ki ni izpolnjena
v skladu z drugim odstavkom te točke. Vloga je vložena od upravičene osebe, kolikor
predlagatelj izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z
izbranimi predlagatelji na tem razpisu sklenil
predpogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo
odzvati na poziv Filmskega sklada k podpisu
predpogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v
roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne podpisane predpogodbe, se šteje, da je odstopil
od zahteve za soﬁnanciranje.
13. Pravni pouk: predlagatelj vloge za dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v skladu s 55. členom Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada vloži pri
Filmskem skladu ugovor zoper odločbo o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od dneva prejema odločbe, in sicer na naslov Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. V ugovoru mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo
biti veljavna postavljena merila in kriteriji za
ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. O
ugovoru odloča direktor Filmskega sklada, ki
o svoji odločitvi izda sklep. Zoper ta sklep je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za kulturo,
katero je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve sklepa direktorja Filmskega sklada.
14. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: sasa.susa@ﬁlm-sklad.si,
vsak delovnik v času od 12. 8. 2005 do 12. 9.
2005 med 10. in 12. uro.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada,
Miklošičeva 38/V, Ljubljana, vsak dan med
12. in 14. uro.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo opravljeno:
– za programski sklop soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih ﬁlmov – igranih, dokumentarnih,
animiranih – za leto 2006 dne 15. 9. 2005 ob
8. uri na sedežu Filmskega sklada;
– za programski sklop soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev – igranih, dokumentarnih, animiranih – za leto 2005 dne
16. 9. 2005 ob 8. uri na sedežu Filmskega
sklada.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni z
enotno odločbo za posamezen programski
sklop v roku 30 dni po izpolnitvi pogojev za
izdajo odločbe.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad

– paraﬁrana predpogodba.
Strokovne komisije si pridržujejo pravico do preverjanja predloženih dokazil in referenc, priloženih ali navedenih v vlogi. V
kolikor strokovne komisije po opravljenem
postopku preverjanja ugotovijo nepravilno
navedbo, predloženo v dokazilih ali navedeno v izjavah oziroma vlogi ter v kolikor
predlagatelj ne predloži dokazila za reference, imajo pravico, da ne upoštevajo takšnih
dokazil ali navedb.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Sredstva izbranim projektom bodo dodeljena po sprejetju proračuna za leto 2006 ter
po prejemu odločbe pristojnega ministrstva
o dodelitvi programskih sredstev. Dodeljena
sredstva za programski sklop soﬁnanciranje
realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih ﬁlmov – igranih, dokumentarnih, animiranih – za leto 2006 morajo
biti porabljena v letu 2006.
Dodeljena sredstva za programski sklop
soﬁnanciranje realizacije projektov celovečernih, srednjemetražnih in kratkih prvencev
– igranih, dokumentarnih, animiranih – za
leto 2005 morajo biti porabljena v letu 2005.
9. Razpis se prične z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
10.1. besedilo razpisa;
10.2. prijavni list;
10.3. izjave št. 1. do št. 4:
– izjava št. 1,
– izjava št. 2,
– izjava št. 3,
– izjava št. 4,
– izjava št. 5;
10.4. obrazec št. 1;
10.5. obrazec št. 2;
10.7. predlog predpogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, Ljubljana, v
tajništvu vsak delovni dan od te objave naprej
med 10. in 12.uro. Na podlagi pisne zahteve
(po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski
sklad razpisno dokumentacijo pošlje tudi po
pošti, v tem primeru zaračuna stroške poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo,
ki znašajo 1.500 SIT (z 20% DDV). Če se
razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega sklada, zaračuna Filmski sklad
stroške za razpisno dokumentacijo v višini
1.500 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko natisne tudi s spletne strani Filmskega sklada
http://www.ﬁlm-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti ter
splošni akti Filmskega sklada).
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in
ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati
vse obvezne priloge, podatke in gradivo, ki
so določeni v razpisni dokumentaciji po vrstnem redu, obvezne sestavine ter priloge, ki
so določene v besedilu javnega razpisa po
vrstnem redu. Za vsako prijavo mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo
predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti poslana na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis z navedbo programskega sklopa«,
najkasneje do 12. 9. 2005 oziroma najkasne-
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Ob-22179/05
Na podlagi 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, ZZVZZ-UPB1), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
programa izvajanja šolanja psov vodičev
slepih zavarovanih oseb
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) razpisuje program izvajanja šolanja psov vodičev slepih
za zavarovane osebe, ki so upravičene do
psa vodiča v skladu z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št.
30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03,
84/04 in 44/05, v nadaljevanju Pravila).
2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci,
ki so registrirani kot pravne osebe oziroma
samostojni podjetniki. Izvajalci morajo biti
strokovnjaki s področja kinologije, sposobni
izvajati program šolanja psov vodičev v skladu s tem razpisom in v skladu s pogoji, ki
so določeni v Sklepu o kriterijih za dodelitev
psa vodiča slepih, ki ga je sprejel Upravni
odbor Zavoda dne 19. 9. 2003 (Priloga 1
tega razpisa).
3. Program izvajanja šolanja psov vodičev
slepih zavarovanih oseb obsega:
1. zagotovitev ustreznega psa in šolanje
psa za posamezno zavarovano osebo,
2. vsakoletno izpopolnjevanje psa,
3. oskrba že izšolanega psa v primeru odsotnosti slepe zavarovane osebe.
4. Ponudba izvajalca mora vsebovati naslednje dokumente:
1. izpolnjen in podpisan obrazec Prijava
na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje programa šolanja
psov vodičev slepih (Priloga 2 tega razpisa);
2. izpolnjeno, paraﬁrano, podpisano in
žigosano pogodbo (Priloga 3 tega razpisa)
– izvajalec mora paraﬁrati vsako stran vzorca pogodbe, in ga na zadnji strani žigosati
in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z
vzorcem pogodbe;
3. dokumentacijo iz 5. in 6. točke tega
razpisa.
5. Kot dokazilo o izpolnjevanju splošnih
pogojev mora izvajalec predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma izpisek iz registra
s.p., ki ni starejši od treh mesecev na dan
predložitve ponudbe Zavodu. Izpisek je lahko
kopija. Zavod lahko od izvajalca naknadno
zahteva tudi predložitev originala ali overjene
kopije tega dokumenta.
6. Izvajalec oziroma oseba, ki izvaja šolanje psa vodiča slepih pri izvajalcu, mora
za šolanje psa vodiča slepih izpolnjevati naslednje strokovne pogoje:
1. mora imeti licenco, ki je izdana s strani šole, ki je član International guide dog
federation oziroma podobne ustanove npr.
Assistant dogs;
2. v primeru, da izvajalec nima licence
(kot opisana pod točko 1) mora razpolagati
z vsaj enim potrdilom Kinološke zveze Slovenije, ki so našteta v točkah od a) do g) ali
potrdilom pod točko h):
a) vodnik delovnega ali reševalnega psa,
b) vodja osnovne vrste začetnega tečaja
športnih psov,
c) vodja osnovnega tečaja,
d) vodja višje stopnje šolanja športnih
psov,
e) inštruktor šolanja reševalnih psov I.
stopnje,
f) inštruktor šolanja reševalnih psov II.
stopnje,
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g) kinološki sodnik za ocenjevanje dela
športnih oziroma reševalnih psov,
h) inštruktor v ustanovi, kjer se poklicno
ukvarjajo s šolanjem psov;
3. ima opravljen izpit iz orientacije in mobilnosti slepega, kar dokaže s potrdilom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in
ga mora predložiti, do konca šolanja psa vodiča slepih;
4. ima ustrezne namestitvene in vadbene
pogoje za šolanje psa vodiča slepih, ki jih na
podlagi ogleda ocenijo izvedenci Zavoda.
7. Izvajalci morajo ponudbo z zahtevano
dokumentacijo predložiti Zavodu do 29. 8.
2005 do 12. ure, v zaprti ovojnici z oznako:
Ponudba – ne odpiraj, z navedbo »Šolanje
psov vodičev slepih«, na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Oddelek
za medicinsko-tehnične pripomočke, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naziv in naslov izvajalca.
8. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s
pripravo ponudbe se izvajalci lahko obrnejo
na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Oddelek za medicinsko-tehnične pripomočke, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
Perkič Drago, GSM 051/390-538.
Zainteresirani izvajalec prevzame (brezplačno) priloge 1, 2 in 3 tega razpisa na
sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda
v času uradnih ur. Prilogi 2 in 3 je izvajalec
dolžan priložiti ponudbi v skladu z zahtevami
iz tega razpisa.
9. Zavod bo opravil izbiro med izvajalci
šolanja psov vodičev slepih najpozneje v 30
dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro
izvajalca zahteva dopolnitev vloge, če bi ta
bila nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo sklenil pogodbe z največ 7 izvajalci – z vsakim za eno zavarovano osebo,
katerih vloge bodo v skladu s pogoji tega razpisa. Vrstni red bo določen glede na skupno
vrednost ponudbe (seštevek ponujenih cen
pod točko 1, 2 in 3 v Prilogi 2 – pri ceni pod
točko 3 bo pri vrednotenju ponudb upoštevanih 10 oskrbnih dni). Kolikor bi Zavod na
opisani način ne mogel določiti vrstnega reda
sedmih najugodnejših izvajalcev, bo ta določen z javnim žrebom. O njegovem kraju in
času bodo izvajalci obveščeni naknadno.
Kolikor bi se na razpis prijavilo manj kot
sedem izvajalcev bo Zavod z najugodnejšim
(oziroma najugodnejšimi) izvajalcem sklenil
pogodbo za šolanje dveh psov – vodičev slepih, tako da bo zadostil trenutnim potrebam
zavarovanih oseb.
10. Zavod bo izbrane izvajalce pozval,
da sklenejo z Zavodom pogodbo za izvajanje šolanja psa vodiča slepih za zavarovane
osebe, ki so upravičene do psa vodiča slepih
v skladu z določili Pravil.
Izvajalci, ki ne bodo izbrani, bodo o tem
pisno obveščeni najpozneje v roku 14 dni po
izteku roka za izbiro.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 35200/00190/2005
Ob-21972/05
Na podlagi Statuta Občine Hoče – Slivnica (MUV, št. 8/03), Odloka o plakatiranju in
oglaševanju v Občini Hoče – Slivnica (MUV,
št. 14/04) in 59. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), Občina Hoče – Slivnica
ponovno objavlja

javni razpis
za oddajo oglasnega prostora na
nadstrešnicah avtobusnih postaj za
opravljanje dejavnosti oglaševanja na
območju Občine Hoče – Slivnica
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
oglasnega prostora na nadstrešnicah avtobusnih postaj za opravljanje dejavnosti oglaševanja na 25 avtobusnih nadstrešnicah na
območju Občine Hoče – Slivnica.
2. Reklamni objekt, s katerim se izvaja
oglaševanje, so reklamne dvostranske table, nameščene na nadstrešnici avtobusne
postaje, velikosti do 4 x A1, oziroma kakor
izhaja iz graﬁčne priloge razpisne dokumentacije.
3. Občina Hoče – Slivnica (v nadaljevanju: oddajalec oglasnega mesta) določi glede na posamezno krajevno skupnost število
reklamnih objektov, pri čemer pa mora zagotoviti eno oglasno mesto za oglaševanje za
lastne potrebe in potrebe določene krajevne
skupnosti.
4. Izvajalec v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje reklamne table
na nadstrešnice avtobusne postaje, jih koristi
za oglaševanje, skrbi za vzdrževanje, jih po
poteku pogodbenega razmerja odstrani in izvaja druge aktivnosti, določene s pogodbo.
5. Pogodba o izvajanju oglaševanja na
nadstrešnici avtobusne postaje se sklene za
obdobje petih let. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo.
6. Izvajalec je dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja Občini Hoče – Slivnica
plačevati nadomestilo, ki jo je ponudil v predloženi ponudbi. Izvajalec lahko nadomestilo
plačuje po mesečnih obračunih.
7. Izvajalec plačuje za vsako reklamno
tablo predpisano komunalno takso po Odloku
o komunalnih taksah Občine Hoče – Slivnica
(MUV, št. 20/01).
8. Na podlagi razpisne dokumentacije se
na javni razpis lahko prijavi pravna oseba, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni podjetnik, ki opravlja
to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje.
9. Za objavo javnega razpisa in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika se smiselno uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter splošna načela javnega
naročanja po zakonodaji, ki ureja področje
javnega naročanja. Za postopkovna vprašanja se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), za materialna
pa Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št.
83/01 in 32/04).
10. O izbiri izvajalca na predlog komisije,
se izda upravna odločba, na katero je možna
pritožba županu občine in druga pravna sredstva v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04). Pri izbiri izvajalca
bodo upoštevane le pravilno opremljene in
popolne ponudbe. Izbrani izvajalec je dolžan
pogodbo skleniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe.
11. Rok za prijavo na razpis je 29. avgust
2005 do 12. ure. Prijava na razpis se lahko
izroči osebno v vložišče na naslovu: Občina
Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311
Hoče, ali po pošti v zapečateni kuverti, na
kateri sta vidna identiﬁkacija ponudnika ter
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napis: »Razpis – Oglaševanje na avtobusnih
nadstrešnicah – Ne odpiraj!«.
12. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti:
12.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
12.2. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
12.3. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,
12.4. dokazilo, da razpolaga z zadostnim
številom strokovnega kadra za učinkovito
opravljanje dejavnosti,
12.5. dokazilo, da je ustrezno tehnično
usposobljen za izvajanje dejavnosti,
12.6. potrdila občin, s katerimi ponudnik že
ima sklenjene pogodbe o opravljanju dejavnosti oglaševanja, s podatki o trenutnem številu
reklamnih objektov, na dan objave razpisa,
12.7. podatke o načinu nameščanja reklamnih objektov oziroma menjave reklamnih
sporočil.
13. Razpisna dokumentacija obsega:
13.1. ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– predlagano višino mesečnega nadomestila za en reklamni objekt,
– elemente za izračun nadomestila in komunalne takse,
– druge morebitne elemente ponudbe, ki
so lahko predmet usklajevanja pri sklepanju
pogodbe;
13.2. osnutek pogodbe (ki se po dogovoru z izbranim ponudnikom uskladi, ponudnik
lahko predlaga določene ugodnosti oziroma
poda svoje predloge za ureditev pogodbenega razmerja);
13.3. odlok o oglaševanju v Občini Hoče
– Slivnica;
13.4. graﬁčna priloga oglasnega mesta;
13.5. merila za ocenitev ponudb:
– ponujeno mesečno nadomestilo za en
objekt: 90%,
– reference: 10%.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na sedežu Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15,
2311 Hoče, ali na spletnih straneh občine:
www.hoce-slivnica.si.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom je Vesna Bratuša, tel.
02/616-53-23.
14. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne pogoje in katerega ponudba bo najvišje
ocenjena. V primeru enake skupne ocene
ima prednost ponudnik z višje ponujenim
nadomestilom.
15. Odpiranje ponudb bo 30. avgusta 2005
ob 10. uri v sejni sobi Občinske uprave občine
Hoče – Slivnica.
Občina Hoče – Slivnica

Javne dražbe
Ob-21977/05
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
13/03 in 77/03) ter sklepov Občinskega sveta
občine Zagorje ob Savi št. 352-53/2005 in št.
352-24/2005, oba z dne 30. 6. 2005, Občina
Zagorje ob Savi,Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž Švagan,
objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine:
1. neproﬁtno stanovanje št. 3 s pripadajočo kletjo št. 3 z oznako 203.E, vl.št. 364/30
k.o. Izlake, v skupni izmeri 62,15 m2 v I.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Izlake 19, 1411 Izlake, za izklicno ceno
9,405.000 SIT,
2. neproﬁtno stanovanje s pripadajočo
kletjo z oznako 111.E, vl. št. 1309, podvl. št.
1309/33 k.o. Zagorje – mesto, v skupni izmeri 47,30 m2 v III. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Polje 27, 1410 Zagorje ob
Savi, za izklicno ceno 7,610.000 SIT.
Izklicne cene ne vsebujejo davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Obe nepremičnini sta obremenjeni z
najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas. Najemnik ima ob izpolnjevanju
pogojev dražbe predkupno pravico. Če uspeli
zdražitelj ni najemnik, je dolžan prevzeti vse
pravice in obveznosti iz obstoječega najemnega razmerja, položaj najemnika pa se po
izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati.
IV. Nepremičnini, opredeljeni v II. točki te
objave bosta naprodaj na javni dražbi,ki bo
v torek, 6. septembra 2005 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Zagorje ob Savi.
V. Pogoji javne dražbe:
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURSU-u (velja za pravne osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti
starejša od 30 dni od datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (pravne osebe,.s.p.)
oziroma EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali ﬁzično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 5. septembra 2005 plačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki
jo bo dražil. Varščino je potrebno nakazati
na podračun proračuna Občine Zagorje ob
Savi, št. 01342-0100018358 voden pri UJP
Ljubljana – urad Trbovlje, z navedbo »plačilo
varščine za javno dražbo« in z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina, za
katero se plačuje varščina. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino,drugim
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa
bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po
končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Zagorje ob Savi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Zagorje ob Savi.
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Kupnino za nepremičnino bo kupec moral
poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in
overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
5. septembra 2005 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s
pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj,ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno,nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
IX. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo, lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel. 03/56-55-700 ali
56-55-714.
Občina Zagorje ob Savi

Razpisi delovnih
mest
Ob-22189/05
Preklic
Preklicujemo objavo razpisa kandidata
za mladega raziskovalca v letu 2005, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
29. 7. 2005, Ob-21300/05, ker objava ni bila
naročena s strani ZRS Bistra Ptuj, Slovenski
trg 6, 2250 Ptuj.
Uredništvo
Su 010603/05
Ob-21973/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrožno
sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj,
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objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal
v nazivu pravosodni sodelavec III.
Pogoji:
– srednja (V) ali srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta in 6
mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem upravnem in potrdilo o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga pristojno krajevno sodišče).
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz sodnega
reda, morajo ta pogoj izpolniti v letu dni po
imenovanju.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
na Ptuju, Krempljeva ulica 7, Ptuj.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega
sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23
Okrožno sodišče na Ptuju
Št.190-307/2005
Ob-21983/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
podsekretar v Ministrstvu za javno
upravo, Direktoratu za plače v javnem
sektorju.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo z magisterijem ali specializacijo smer: pravna;
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– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave) oziroma ga
morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo:
– prakso na delovno pravnem področju;
– poznavanje področja kolektivnega dogovarjanja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državni izpit iz javne uprave);
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
izjava kandidata o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretar v nazivu podsekretar.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Štefanovi 2 oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer
Ministrstvo za javno upravo opravlja svoje
naloge.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo
z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, šifra 100-367/2005«
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS oziroma
po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O
izbiri kandidata bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.

01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Mojca Fon Jager, tel. 01/472-50-98.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 48/2005
Ob-22027/05
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, p.p. 94, 1000 Ljubljana, na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 – ZJU-UPB1) objavlja javni natečaj
za prosti uradniški delovni mesti:
pravosodni svetnik (višji strokovni sodelavec) – 2 prosti delovni mesti:
– 1 mesto na kazenskem oddelku,
– 1 mesto v Strokovnem centru.
Za delovno mesto pravosodnega svetnika
(višjega strokovnega sodelavca) je določeno,
da se naloge opravljajo v nazivu: višji pravosodni svetnik, pravosodni svetnik I in pravosodni svetnik II.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu pravosodni svetnik II.
Pogoja:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– znanje dela z računalnikom.
Naloge:
– proučevanje najzahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli v delo vodja oddelka ali državni
tožilec,
– priprava izjemno zahtevne strokovne
podlage za sprejem odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč in državnih tožilstev ter strokovne literature na delovnem področju oddelka,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog,
– poročanje in pisanje zapisnikov na strokovnih kolegijih oddelka,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi vodje oddelka in generalnega državnega tožilca RS.
Z izbranima kandidatoma bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala na kazenskem oddelku in v Strokovnem
centru na Vrhovnem državnem tožilstvu RS
v Ljubljani, Dunajska c. 22.
Poleg navedenih pogojev morata kandidata izpolnjevati splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
ter pogojev določenih v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 – ZJU-UPB1).
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kazniva dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče),
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
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Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
ter kratkim življenjepisom v 15 dneh od dneva objave v zaprti ovojnici z označbo »prijava
na javni natečaj – pravosodni svetnik in oddelek« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo
RS, Dunajska cesta 22, Skupna služba za
kadrovske zadeve ali na elektronski naslov:
dt-rs@dt-rs.si.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja lahko dobite na tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS

predpisi s področja delovnega prava ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – ZJU-UPB1).
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kazniva dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče),
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev
ter kratkim življenjepisom v 15 dneh od dneva objave v zaprti ovojnici z označbo »prijava
na javni natečaj – višji pravosodni svetovalec« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo
RS, Dunajska cesta 22, Skupna služba za
kadrovske zadeve ali na elektronski naslov:
dt-rs@dt-rs.si.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja lahko dobite na tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS

Št. 71/2005
Ob-22028/05
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Dunajska c. 22, Ljubljana, na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1), tretjega odstavka 58. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Ur. l. RS, št. 14/03), 4. člena Pravilnika o
državnotožilskem pripravništvu, opr. št. Tu
242/03 z dne 27. 11. 2003, Odloka o določitvi števila pripravniških delovnih mest na
posameznih okrožnih državnih tožilstvih (Ur.
l. RS, št. 59/03) in določb Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja javni
natečaj za zaposlitev
državnotožilskih pripravnikov za usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov za samostojno pravniško delo v
okviru državnega tožilstva ter priprave na
pravniški državni izpit.
Pripravniški delovni mesti objavljamo
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju:
1 mesto državnotožilskega pripravnika, ki
sklene delovno razmerje na okrožnem državnem tožilstvu.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati so:
– pridobljen naziv univerzitetni diplomirani
pravnik ali nostriﬁcirana diploma tuje pravne
fakultete,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika ali državljanstvo tuje države
in znanje slovenskega jezika, če obstaja pravna in dejanska vzajemnost z državo, katere
državljan je,
– poslovna sposobnost in splošna zdravstvena zmožnost.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopija diplome,
– izpis ocen opravljenih izpitov,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz četrte in pete alineje prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v četrti alineji prejšnjega odstavka. Potrdili bodo izbrani kandidati morali
predložiti pred nastopom dela kot državnotožilski pripravniki.

Pri izbiri kandidata se bodo upoštevali
naslednji objektivni in subjektivni kriteriji, in
sicer:
– študijski uspeh in posebna priznanja s
tega področja,
– dosežki na drugih področjih in
– pripravljenost za nadaljnje delo na državnem tožilstvu.
Z izbranimi kandidati za opravljanje pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja
na okrožnem državnem tožilstvu, bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 24
mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in dokazili, ki so potrebna pri upoštevanju
kriterijev za izbiro kandidata, v 15 dneh od
dneva objave v zaprti ovojnici »javni natečaj
– državnotožilski pripravnik na ODT Celje«
na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS,
Skupna služba za kadrovske zadeve, Dunajska c. 22, Ljubljana ali na elektronski naslov:
dt-rs@dt-rs.si.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Št. 76/2005
Ob-22029/05
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, p.p. 94, 1000 Ljubljana, na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 – ZJU-UPB1) objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 1 prosto delovno mesto na pritožbenem oddelku.
Za delovno mesto višjega pravosodnega
svetovalca (strokovnega sodelavca) je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: višji
pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Pogoja:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– znanje dela z računalnikom.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli v
delo državni tožilec, priprava podlage za
sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč in državnih tožilstev ter strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz in
informacij po usmeritvah državnega tožilca,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik pod vodstvom in po naročilu državnega tožilca,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi vodje oddelka in generalnega državnega tožilca RS.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
Vrhovnem državnem tožilstvu RS v Ljubljani,
Dunajska c. 22.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih določajo
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Ob-22034/05
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31,
objavlja prosto delovno mesto
pomočnika predsednika uprave (m/ž)
(Vodja Sektorja za opremljanje zemljišč
za gradnjo in graditev),
z naslednjimi pogoji za zasedbo:
– univerzitetni diplomirani inženir arhitekture ali gradbeništva,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit.
Od kandidatov pričakujemo tudi znanje
tujega jezika in znanja s področja priprave in
vodenja investicijskih projektov.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev naj kandidati pošljejo v 10 dneh po
objavi s priporočeno pošto na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, s
pripisom »objava delovnega mesta«.
Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 111/05
Ob-22038/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS št. 56/02) objavljamo javni natečaj:
I. Organ in kraj opravljanja dela: Občinska
uprava občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
II. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
1. Svetovalec za prostor in varstvo
okolja – Svetovalec I.
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III. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba gradbene, geodetske, arhitekturne ali geografske smeri,
– 6 let in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno obvladovanje računalniških
programov,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno zaporno kazen trajanja več kot
6 mesecev,
– da ni v kazenskem postopku.
IV. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o končani strokovni izobrazbi,
– kopija delovne knjižnice,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: kandidati vložijo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave javnega
natečaja na naslov: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, 2270 Ormož, v zaprti kuverti s pripisom:
»Prijava na javni natečaj«.
VI. Rok obveščanja o izbiri: kandidati
bodo o izbiri obveščeni v skladu z Zakonom
o javnih uslužbencih.
VII. Informacije v zvezi z javnim natečajem dobite pri tajnici Občine Ormož, Zinki
Hartman, tel. 74-15-310.
Občina Ormož
Št. 111/05
Ob-22039/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavljamo javni natečaj za
pripravnika.
I. Organ in kraj opravljanja dela: Občinska
uprava občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
II. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
1. svetovalec za prostor in varstvo okolja
– pripravnik.
III. Pogoji za opravljanje dela:
– univ. dipl. geog.,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno zaporno kazen trajanja več kot
6 mesecev,
– da ni v kazenskem postopku.
IV. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o končani strokovni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: kandidati vložijo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave javnega
natečaja na naslov: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, 2270 Ormož, v zaprti kuverti s pripisom:
»Prijava na javni natečaj«.
VI. Rok obveščanja o izbiri: kandidati
bodo o izbiri obveščeni v skladu z Zakonom
o javnih uslužbencih.
VII. Informacije v zvezi z javnim natečajem dobite pri tajnici Občine Ormož, Zinki
Hartman, tel. 74-15-310.
Občina Ormož
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Št. 142/05
Ob-22096/05
Upravna enota Sevnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta:
referent v Oddelku za upravne notranje
zadeve.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
referent III, referent II ali referent I. Javni
uslužbenec bo javne naloge izvrševal v nazivu referent III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja izobrazba splošne,
upravno-administrativne ali ekonomske
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za prosto delovno mesto
kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita pod
pogojem, da bodo v primeru izbora navedeni
izpit opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom »Javni natečaj«.
Rok za prijavo na javni natečaj je osem
dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pis-

no obvestili v roku osmih dni po opravljeni
izbiri.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 07/816-38-84 (Ana
Zidar Prah) ali na tel. 07/816-38-76 (Marjeta
Lipec).
Upravna enota Sevnica
Ob-22100/05
Glasbena šola Radovljica razpisuje prosto delovno mesto
pisarniškega referenta s skrajšanim delovnim časom za nedoločen čas (deljeno dopoldne-popoldne).
Kandidati, ki se prijavljajo na razpisano
delovno mesto, morajo imeti:
– V. stopnjo izobrazbe (administrativne,
ekonomske, upravne smeri);
– 3 leta delovnih izkušenj;
– poznavanje osnov računalnika (Word,
Excel);
– organizacijske sposobnosti in znanje
slovenskega jezika.
Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov šole v 8 dneh po objavi
razpisa.
Naslov šole: Glasbena šola Radovljica,
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Glasbena šola Radovljica
Št. 56/2005
Ob-22115/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 z vsemi
spremembami in dopolnitvami, dalje ZJU)
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
Carinski urad Brežice, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta v Carinskem uradu Brežice:
carinski svetovalec – inšpektor,
ki bo opravljal dela in naloge v upravnem
postopku, in sicer vodenje upravnega postopka v carinskih in trošarinskih zadevah
na prvi stopnji, pripravljanje pravnih aktov v
postopkih izterjav carinskega dolga in trošarin, pripravljanje analiz in poročil z delovnega
področja oddelka in opravljanje vseh ostalih
del, predpisanih z ZCS in del, ki jih odredi
nadrejeni.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
carinski svetovalec – inšpektor III, II, in I. Javni uslužbenec bo opravljal naloge v nazivu
carinski svetovalec III – inšpektor.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri ali tehnične smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni izpit po Zakonu o carinski
službi,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje tujega jezika,
– uporaba programske opreme.
V skladu z 89. členom ZJU lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv. Za uradnike s VII.
stopnjo izobrazbe je to državni izpit iz javne
uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za carinskega svetovalca – inšpektorja, ga mora v skladu z 42.
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členom Zakona o carinski službi (Ur. l. RS, št.
56/99 in 57/04, dalje ZCS) opraviti najkasneje
v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja za delovno mesto carinskega svetovalca
– inšpektorja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje,
določene v 39. členu ZCS.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom v
trajanju 5 mesecev.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati z
izkušnjami in poznavanjem področja, za katerega kandidirajo (vodenje carinsko-trošarinskih postopkov).
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje,
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (obe potrdili bo kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh
od objave na naslov: Carinska uprava RS,
Carinski urad Brežice, Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem. Na ovojnico pripišite
»za javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Gabrijelo Korže,
tel. 07/297-80-03.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Brežice

Naloge na delovnem mestu so:
– medsebojno sodelovanje v oddelku in
sodelovanje z javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja (odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna),
– priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na delovno področje,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil, predlogov in drugih zahtevnih gradiv (strategije na
področju romskih vprašanj),
– priprava dokumentacije za pridobitev
sredstev iz javnih skladov,
– izvedba postopkov za razdeljevanje proračunskih sredstev z delovnega področja,
– sodelovanje pri izvajanju investicij z delovnega področja,
– vodenje upravnih postopkov z delovnega področja na prvi stopnji,
– izvedba javnih razpisov po Zakonu o
javnih naročilih,
– vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
– samostojno opravljanje drugih nalog po
navodilu nadrejenega.
V Oddelku za razvoj, Službi za investicije:
3. Višji svetovalec za investicije – nizke
gradnje.
Delovno mesto višji svetovalec za investicije – nizke gradnje je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III, na
lokaciji Seidlova cesta 1, Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– kvaliﬁkacije za odgovornega vodjo del,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– medsebojno sodelovanje v službi in sodelovanje z drugimi oddelki in organi pri izvajanju investicij občinske uprave,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na
področju investicij (Odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna),
– priprava zahtevnih gradiv, ki se nanašajo na področje investicij,
– vodenje investicij nizke gradnje (ceste,
kanalizacije, vodovodi)
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv s področja investicij,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– izvedba javnih razpisov po Zakonu o
javnih naročilih,
– vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
– samostojno opravljanje drugih nalog po
navodilu nadrejenega.
V Oddelku za prostor:
4. Svetovalec za varstvo okolja
Delovno mesto svetovalec za varstvo
okolja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec
II ali svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo

Št.22-86/2005
Ob-22130/05
Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330
Kočevje, razpisuje na podlagi sklepa Skupščine podjetja Hydrovod d.o.o. ter 20. člena
Družbene pogodbe o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje – Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o.,
družbo za komunalno dejavnost, delovno
mesto
direktorja / direktorice.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, in ima:
– visoko ali univerzitetno izobrazbo tehnične smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki,
od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih
mestih.
Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno
imenovana.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– program razvoja podjetja v naslednjih
štirih letih.
Prijavo pošljite v zaprti kuverti z oznako
»razpis« na naslov: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, v roku 10 dni od
objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi skupščine.
Hydrovod d.o.o.

Ob-22173/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto v skladu z 59.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05-UPB1) objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
V Oddelku za družbene dejavnosti:
1. vodja oddelka za družbene dejavnosti
Delovno mesto vodja oddelka za družbene dejavnosti je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec II
ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka
bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec II, na lokaciji Seidlova cesta 1, Novo
mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v oddelku,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v oddelku in sodelovanje
z drugimi organi,
– sodelovanje z javnimi zavodi, katerih
ustanoviteljica je občina in nudenje pomoči,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja,
– družbenih dejavnosti (odlok o proračunu in zaključnem računu proračuna),
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv(priprava pogodb z delovnega področja),
– izvedba postopkov za razdeljevanje proračunskih sredstev iz delovnega področja,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi stopnji,
– priprava dokumentacije za pridobitev
sredstev,
– priprava strategije, razvojnih načrtov ter
projektov z delovnega področja,
– sodelovanje pri izvajanju investicij z delovnega področja oddelka,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– odločanje o drugih zadevah z delovnega področja oddelka, za katere ga pooblasti
direktorica ali župan,
– samostojno opravljanje drugih nalog po
navodilu direktorice in župana.
2. Višji svetovalec za romska vprašanja
Delovno mesto višji svetovalec za romska vprašanja je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v
nazivu višji svetovalec III, na lokaciji Seidlova
cesta 1, Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
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naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III, na
lokaciji Novi trg 6, Novo mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– poznavanje upravnega poslovanja in
– poznavanje dela z računalnikom.
Naloge na delovnem mestu so:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji,
– priprava dokumentacije za pridobitev
sredstev iz javnih skladov,
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– sodelovanje pri izvajanju investicij,
– izvajanje skrbništva nad izvajanjem odlokov z delovnega področja,
– sodelovanje z drugimi organi pri izvajanju nalog in
– samostojno opravljanje drugih nalog po
navodilu nadrejenega.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o ustreznih kvaliﬁkacijah za odgovornega vodjo del (za delovno
mesto pod točko 3),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za
pravosodje) ali pisna izjava kandidata/-ke,
– potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
(izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava
kandidata/-ke.
Izbrani/-a kandidat/-ka, ki bo predložil/-a
pisno izjavo iz prejšnjih dveh alinej, bo moral/-a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
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dokazil, predloženih k prijavi ter na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto,
Kabinet župana – Urad podžupanje, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom:
»Javni natečaj – naziv delovnega mesta – ne
odpiraj«. Rok za vložitev prijave je 8 dni, ki
začne teči z dnem objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS oziroma z dnem objave
na Zavodu za zaposlovanje RS.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni/-e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/-ki bo izdana upravna odločba o izbiri, drugim kandidatom/-kam pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim
kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni dan na
tel. 07/39-39-220 pri Silvi Vovko.
Mestna občina Novo mesto
Št. 111-02-54-58/2005-01072-04 Ob-22190/05

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05 in
62/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava
RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi
RS:
Na Davčnem uradu Celje
1. vodja glavne pisarne – višji/-a referent/-ka.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a referent/-ka II ali višji/-a referent/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Kočevje
2. Davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
pravne osebe in samostojne podjetnike
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/-ka II
ali višji/-a kontrolor/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Kranj
3. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za informacijsko tehnologijo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka II ali višji/-a svetovalec/-ka I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba računalniške, ekonomske ali druge ustrezne
smeri,
– 6 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.

Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Na Davčnem uradu Ljubljana
4. Vodja glavne pisarne – svetovalec/-ka.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
svetovalec/-ka II ali svetovalec/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– Državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Šiška
5. Referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III ali referent/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne
ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter 2. odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovni mesti pod št.
3 in 4 ter 2-mesečnim poskusnim delom za
ostala delovna mesta.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh
od objave na naslov, kjer se bodo navedena
delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Celje, Aškerčeva
ul. 12, 3000 Celje,
– pod št. 2: DURS, DU Kočevje, Ljubljanska c. 10, 1330 Kočevje,
– pod št. 3: DURS, DU Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj,
– pod št. 4: DURS, DU Ljubljana, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana
– pod št. 5: DURS, DU LJ, izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1000
Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in
navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih:

76 / 12. 8. 2005 /

6181

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

– pod št. 1: Staša Jančič, 03/422-35-54,
– pod
št.
2:
Vesna
Kocuvan,
01/893-91-17,
– pod
št.
3:
Marja
Štromajer,
04/237-11-29,
– pod št. 4: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85.
Davčna uprava RS

kandidati bodo potrdila morali predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bomo z dvema izbranima kandidatoma sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom, z dvema pa za določen čas
ravno tako s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (obvezno
navedite: za javni natečaj – višji pravosodni
svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani

Št. 148/05
Ob-22197/05
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice, objavlja v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 35/05 – UPB1) javni natečaj za prosto delovno mesto:
referent v Oddelku za upravne notranje
zadeve.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu:
referent III, referent II ali referent I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– srednja strokovna izobrazba upravne,
ekonomske ali splošne smeri;
– najmanj 3 leta in šest mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– izpit za matičarja;
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga morajo opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo dokazila o državljanstvu RS,
2. fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3. fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
4. fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
5. fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu
za matičarja,
7. fotokopijo dokazila o vozniškem izpitu
B kategorije,
8. potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
9. potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so naslednje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov
s področja upravnih notranjih zadev,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih
s področja upravnih notranjih zadev,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil in posredovanjem podatkov iz enostavnih evidenc,
– vodenje matičnega registra,
– izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,

– ažuriranje baz podatkov,
– urejanje arhiva upravnih notranjih zadev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Upravne enote Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge, ki ne bodo popolne in vložene v
roku, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in z navedbo delovnega mesta na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, v roku 8
dni od dneva objave. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 07/499-15-95 (Mirica Rožman,
e-pošta: mirica.rozman@gov.si).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravna enota Brežice
Su 20/2005-5
Ob-22214/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec
(strokovni sodelavec) 2 prosti delovni mesti za nedoločen čas in 2 prosti delovni mesti
za določen čas (nadomeščanje delavk na
porodniškem dopustu).
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani
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Druge objave
Ob-21974/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 31. seji, dne 23. 6. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor v Zelenikovi ul. 1,
Ptuj, v izmeri 37,79 m2, parc. št. 1230, vl.
št. 729 k.o. Ptuj, po tržni vrednosti 132.310
SIT/m2 – prostor je zaseden z najemnikom
za nedoločen čas;
1.2. poslovni prostor na Vrazovem trgu 2,
Ptuj, v izmeri 44,85 m2, parc. št. 1251, vlož.
št. 748 k.o. Ptuj, po tržni vrednosti 124.861
SIT/m2 – prostor je zaseden z najemnikom
za nedoločen čas;
1.3. poslovni prostor v Dravski ul. 8, Ptuj,
v izmeri 65,31 m2, parc. št. 1376/1, vlož.
št. 838 k.o. Ptuj, po tržni vrednosti 107.181
SIT/m2 – prostor ni zaseden.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Izhodiščna
cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki
za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 27. 8. 2005, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega
prostora«. Osebno prenesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št.
36/2, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v

Stran

6182 /

Št.

76 / 12. 8. 2005

osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od tržne vrednosti nepremičnine;
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika:
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun (v primeru več računov
mora ponudnik predložiti za vsak račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 1. 9. 2005, ob 14. uri, v prostorih male sejne sobe št. 2/1, na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino
ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima
najemnik poslovnega prostora ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico, kar mora pisno izjaviti v roku 3 dni
od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora
vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo
pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje poslovni
prostor v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-21975/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 31. seji, dne 23. 6. 2005
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) trisobno stanovanje v drugem nadstropju, št. 10, Ul. Heroja Lacka 5, na Ptuju, v
izmeri 56,26 m2, parc. št. 1148/2, vl. št. 2725
k.o. Ptuj, po tržni vrednosti 114.468 SIT/m2
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas;
b) štirisobno stanovanje s kabinetom v
pritličju, št. 3, Ciril Metodov drevored 5, na
Ptuj, v izmeri 81,57 m2, parc. št. 552/7, vl.
št. 3022 k.o. Ptuj, po tržni vrednosti 117.690
SIT/m2 – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
c) dvosobno stanovanje v prvem nadstropju, Prešernova ul. 5, na Ptuju, v izmeri
79,52 m2, parc. št. 1198, vlož. št. 705 k.o.
Ptuj, po tržni vrednosti 85.680 SIT – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo pravne in ﬁzične osebe. Ponudniki lahko
predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih
stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Tržna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 27. 8. 2005, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja«. Osebno prenesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št.
36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb, kar pa ne
velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od tržne vrednosti nepremičnine;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan
Mestne občine Ptuj, dne 1. 9. 2005 ob 14. uri,
v prostorih male sejne sobe št. 2/1 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino

ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima
najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Če predkupni upravičenec v roku 60 dni od
prejema ponudbe ne bo izjavil, da ponudbo
sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje
v etažni lastnini drugemu v kolikor etažna
lastnina obstaja, vendar samo pod enakimi
ali za kupca manj ugodnimi pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem redu
določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03). Če predkupni
upravičenec ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja
ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi. Predkupni upravičenec pa mora
kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60 dneh od
prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v
stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih
pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve, plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-21976/05
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 45. in
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), Odloka
o zazidalnem načrtu za »proizvodno obrtno cono Kisovec« s spremembami (Uradni
vestnik Zasavja, št. 1/93, 8/98, 12/98, 17/03
in Uradni list RS, št. 57/05) in sklepa Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št.
478-119/2005 z dne 30. 6. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
»OIC Kisovec«
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče s skupno površino 1414 m2.
Zemljišče se prodaja kot enotna gradbena
parcela oziroma kot celota in obsega parc. št.
407/4 njiva v izmeri 492 m2, parc. št. 407/5
njiva v izmeri 266 m2 in parc. št. 754/2 pot
v izmeri 656 m2, vse k.o. Loke pri Zagorju.
Zemljišče se ureja z Odlokom o zazidalnem
načrtu za »proizvodno obrtno cono Kisovec«
s spremembami (Uradni vestnik Zasavja, št.
1/93, 8/98, 12/98, 17/03 in Uradni list RS,
št. 57/05), po katerem je na območju zgoraj
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omenjenih parcel načrtovana gradnja bencinskega servisa.
III. Pogoji:
1. Izhodiščna cena nezazidanega stavbnega zemljišča iz 2. točke znaša 9,502.000
SIT za celotno zemljišče s površino 1414
m2. Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo
lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko ceno
viša v minimalnih razponih po 100.000 SIT.
Ponudbena cena navzgor ni omejena.
V izhodiščni ceni ni vključen DDV.
2. Uspeli ponudnik nosi vse investitorske stroške, stroške izgradnje komunalne
infrastrukture in priključkov ceste s celotno
ureditvijo tega prostora, stroške pridobivanja
upravno-tehnične dokumentacije, soglasij in
upravnih dovoljenj kot tudi stroške kupoprodajne pogodbe (20% DDV od pogodbene
vrednosti, overitev prodajalčevega podpisa,
takse za vpis v zemljiško knjigo).
3.a) Stavbno zemljišče, ki je predmet
prodaje, je namenjeno za izgradnjo bencinskega servisa v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za »proizvodno obrtno cono Kisovec« s spremembami (Uradni vestnik Zasavja, št. 1/93, 8/98, 12/98, 17/03 in Uradni
list RS, št. 57/05).
Veljavni Odlok je na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob
Savi.
Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, če so registrirani za dejavnost, ki je skladno s prostorskim
aktom predvidena na nepremičninah, ki so
predmet tega razpisa.
3.b) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe
ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po izstavitvi
računa. Neupoštevanje pogodbenega roka
plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži
vplačano varščino.
Kupec – izbrani ponudnik plača davek
in vse ostale stroške izvedbe kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi.
3.c) V skladu z namembnostjo zemljišča,
ki je predmet prodaje, mora ponudnik imeti
zagotovljeno tudi preostalo zemljišče, ki je
potrebno za izvedbo z odlokom načrtovanega posega.
3.d) Kupec – izbrani ponudnik se bo s
kupoprodajno pogodbo zavezal, da bo najkasneje v roku 10 mesecev od sklenitve
kupoprodajne pogodbe pridobil gradbeno
dovoljenje in pričel z gradnjo načrtovanega objekta, skladno z veljavnim prostorskim
aktom. Za pričetek gradnje objekta se šteje prijava pričetka gradnje na inšpekcijske
službe, ki jo je kupec zemljišča dolžan posredovati občini v vednost.
V nasprotnem primeru je kupec na pisni
poziv Občine Zagorje ob Savi dolžan zemljišče vrniti občini v last in posest s tem, da
ima kupec pravico do vračila kupnine brez
obresti in brez varščine, ki jo zadrži občina.
Vse stroške, nastale s postopkom vračanja
zemljišča, nosi kupec – izbrani ponudnik.
Pravica občine do vračila zemljišča
ugasne, če občina ne poda pisne zahteve
za vračilo v roku treh mesecev po preteku
roka za pričetek gradnje.
Če bi kupec – izbrani ponudnik zemljišče
želel prodati naprej, ima Občina Zagorje ob

– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list (izpisek iz sodnega registra
oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe,
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora biti najkasneje
štiri dni pred rokom za oddajo ponudbe,
– paraﬁran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Ponudba mora biti obvezno izdelana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v
tajništvu Občinske uprave občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
7. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi
dne 5. septembra 2005 ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
8. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
9. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo ponujena višina
kupnine.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju
vseh zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
Sklep o izbiri najugodnejše ponudbe bo
izdan najpozneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva izdaje
sklepa o izbiri.
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak
delovni na tel. 03/56-55-700, 56-55-710 ali
56-55-714.
Možen je tudi ogled zemljišča po predhodni najavi.
Občina Zagorje ob Savi

Savi predkupno pravico za odkup zemljišča
po enaki ceni, kot je bilo prodano, od katere
se odšteje neobrestovana varščina. Stroški,
ki jih je kupec – izbrani ponudnik že imel, se
ne upoštevajo. Predkupna pravica občine
glede zemljišča ugasne s pričetkom gradnje objekta.
Če se bo pri gradnji objekta oziroma izdelavi geodetskega posnetka zemljišč, ki jih
bo tangiral bodoči bencinski servis izkazalo,
da se na njih nahaja že obstoječi hodnik za
pešce ob regionalni cesti, se bo izbrani ponudnik s kupoprodajno pogodbo zavezal,
da bo občini po geodetski odmeri hodnik za
pešce brezplačno prenesel nazaj na Občino
Zagorje ob Savi.
Stroške morebitne potrebne geodetske
odmere hodnika za pešce bo nosila Občina
Zagorje ob Savi.
Prav tako se bo izbrani ponudnik s kupoprodajno pogodbo zavezal na zemljiščih,
ki jih bo tangiral bodoči bencinski servis
dovoliti oziroma podeliti Občini Zagorje ob
Savi brezplačno služnost izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo na
zemljiščih.
3.e) Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak se ne upošteva.
3.f) Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v
skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije.
4. Varščino za resnost ponudbe v višini
10% od navedene izhodiščne cene (950.200
SIT) je potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018335, ki je odprt
pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o
plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil,
neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8
dni po končani izbiri.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
štiri dni pred rokom za oddajo ponudbe.
5. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo oziroma pošljejo v zaprti ovojnici do dne 5. septembra
2005 do 12. ure ne glede na vrsto prenosa
na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za
prodajo zemljišča«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe,ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
6. Da se bo ponudba štela kot popolna,
mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– dokazilo o razpolaganju s preostalim
zemljiščem, ki je skladno s prostorskim aktom potrebno za izgradnjo načrtovanega objekta (z.k. izpisek, ki izkazuje lastništvo ali
podpisana predpogodba ali pogodba oziroma druga podpisana listina, ki izkazuje pravico razpolaganja z zemljiščem- v listini so
lahko prečrtani tisti podatki, ki za ponudnika
predstavljajo poslovno skrivnost npr. cena),
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Št. 9/2005
Ob-22040/05
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, objavlja

sklenjene pogodbe o donacijah
v avgustu 2005
1. Finančni viri: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Madžarska 2003,
Skupni sklad za male projekte.
Donacije dodeljene v okviru razpisa št.
2003/004-381-02, objavljenega dne 6. 5.
2005
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Naziv projekta

Lokacija projekta

Prleška razvojna agencija
GIZ, Ljutomer

Jahalne poti

Območna obrtna zbornica
Murska Sobota

Od pomurske do zalske
oštarije

JZ RTV, Studio za madžarski program, TV studio
Lendava

Prekmurska madžarska
ohcet

Osnovna šola Gornji Petrovci

Meja združuje

Razvojni javni sklad Lendava

Trajanje projekta (meseci)

Znesek donacije
(EUR)

Odstotek celotnih
upravičenih stroškov projekta (%)

Pomurje; Zalska županija

12

65.000,00

89,78%

Pomurje; Zalska županija

12

50.000,00

86,45%

Pomurje; Zalska županija

12

44.845,00

89,97%

Pomurje; Železna županija

12

9.806,00

90,00%

Oživljanje starega mestnePomurje; Zalska županija
ga jedra Lendave

12

44.900,00

89,87%

Pomursko društvo za boj
proti raku Murska Sobota

Romska skupnost – zmanjPomurje; Zalska županija
ševanje razlik v zdravju

12

46.830,00

90,00%

TIC Moravske Toplice

Raj za kolesarje

Pomurje; Železna županija

12

48.384,00

90,00%

Občina Beltinci

Dol po Muri

Pomurje; Zalska in Železna
županija

12

55.938,00

90,00%

JZ Krajinski park Goričko,
Grad

S konjsko vprego po GoričPomurje; Zalska županija
kem

12

41.416,00

89,00%

RA Sinergija, Moravske
Toplice

Nova partnerstva ob meji

12

45.416,00

89,90%

12

49.300,00

89,91%

Pomurje; Železna županija

Podjetniško razvojna agen- Doživljajski in izobraževalPomurje; Zalska županija
cija Gornja Radgona
ni zeliščarski park

RRA-Mura
Št. 110/05
Ob-22041/05
Na podlagi Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02), Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03) Občina Ormož objavlja
javno ponudbo
za ustanovitev stavbne pravice
1. Naročnik: Občina Ormož, Ptujska c. 6,
2270 Ormož.
2. Predmet javne ponudbe: ustanovitev
stavbne pravice na parc. št. 604/3 travnik, v
izmeri 1475 m2 k.o. Podgorci, za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta in parkirišč v
skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za
osrednji del naselja Podgorci (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 21/03), katera okvirna
tlorisna dimenzija objekta znaša 20 m x 10
m, K+P+M in gradnjo parkirišč. Pritličje je
namenjeno za poslovno dejavnost pošte in
Krajevne skupnosti, mansarda pa se nameni
stanovanjskim površinam.
Stavbna pravica se ustanavlja za določen
čas 1 leta.
Letno nadomestilo znaša 600 SIT/m2.
3. Namen javnega zbiranja ponudb: pridobitev investitorja oziroma imetnika stavbne
pravice za gradnjo poslovno stanovanjskega
objekta.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni ponudbi. Če pogodba ne bo sklenjena
v navedenem roku, se šteje, da je ponudnik
odstopil od pogodbe. Vzorec pogodbe je na
ogled na Občini Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, pri Mateji Zemljak, soba št. 18, tel.
02/741-53 09.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati nadomestilo v roku 15 dni
po podpisu pogodbe na transakcijski račun:
Občina Ormož, 01287-0100018046. Položena varščina se šteje v plačilo nadomestila.

6. Višina varščine: pred oddajo ponudbe
morajo ponudniki položiti varščino v višini
10% letnega nadomestila, na transakcijski
račun: Občina Ormož, 01287-0100018046,
sklic na št. 00 110999. Po opravljeni izbiri
se ponudnikom, ki ne bodo izbrani, varščina
vrne v roku 15 dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 30. 8.
2005, do 9. ure, na naslov: Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javne ponudbe: ustanovitev
stavbne pravice na parc. št. 604/3 k.o. Podgorci.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo pravne osebe
ali samostojni podjetniki posamezniki.
9. Pogoji za oddajo ponudbe:
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo

izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR);
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti star več kot 30 dni ter
priglasitveni list za s.p.;
– potrjen aranžma s Pošto Slovenije za
odkup poslovnega prostora.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena za m2 stanovanjske površine, ki ne
sme presegati 850 EUR/m2 – 50%,
– rok za začetek gradnje – 15%,
– rok za predajo stanovanj – 15%,
– najemnina za najem poslovnih prostorov, namenjenih za krajevno skupnost
– 10%,
– cena za odkup poslovnih prostorov, namenjenih za krajevno skupnost – 10%.
11. Ustavitev postopka: župan oziroma
komisija lahko ustavi postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla.
12. Javna ponudba velja do 30. 8. 2005.
Občina Ormož
Ob-22098/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/ 02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa Občinskega
sveta občine Metlika, št. 46503-00006/2005,
z dne 29. 6. 2005, Občina Metlika, Mestni trg
24, 8330 Metlika, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje
Predmet prodaje so nezazidana stavbna
zemljišča, ki se nahajajo v poselitvenem načrtu zazidalnega načrta Breg revolucije II.
k.o. Metlika, in sicer:
– parc. št. 196/26 ekstenzivni sadovnjak v
izmeri 958 m², vlož. št. 2536 k.o. Metlika,
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– parc. št. 196/27 ekstenzivni sadovnjak v
izmeri 1082 m², vlož. št. 2537 k.o. Metlika,
– parc. št. 196/22 travnik v izmeri 883 m²,
vlož. št. 2089 k.o. Metlika.
Zemljišča se nahajajo v stanovanjskem
območju in se prodajajo kot enotna gradbena
parcela, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Metlika,
planska celota M-5 (Ur. l. RS, št. 21/97).
Komunalna infrastruktura v območju zazidalnega načrta Breg revolucije II. obsega:
vodovodno omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, kanalizacijo, cesto z javno
razsvetljavo.
Ob podpisu pogodbe bo zemljišče obremenjeno s služnostjo dostopa ter služnostjo
položitve in vzdrževanja komunalnih vodov.
Izklicna cena:
– za parc. št. 196/26 k.o. Metlika znaša
4,023.675,28 SIT,
– za parc. št. 196/27 k.o. Metlika znaša
4,544.485,02 SIT,
– za parc. št. 196/22 k.o. Metlika znaša
3,178.996,40 SIT.
V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji
20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni (ceni
izbranega ponudnika) in ga prav tako plača
kupec.
Poleg vrednosti zemljišča in DDV, pa je
kupec dolžan poravnati tudi komunalni prispevek, ki bo obračunan v skladu z Zakonom
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97).
Cena komunalnega prispevka za zemljišča,
ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb,
znaša 3,372 SIT za m² zemljišča.
Razpisni pogoji:
a) Ponudnik je lahko pravna oseba – s
sedežem v RS in ﬁzična oseba – državljan
RS. Pogoj državljanstva ﬁzične osebe oziroma sedeža pravne osebe se ne uporablja,
kolikor obstaja med državo prosilca in RS
načelo vzajemnosti.
b) Celotno kupnino vključno z DDV ter
plačilom komunalnega prispevka je izbrani
ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto.
c) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
zemljišča je 15 dni po odločitvi komisije o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru,
da izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
d) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno«.
e) Notarske stroške, DDV, komunalni prispevek ter stroške izvedbe vpisa v zemljiško
knjigo plača izbrani ponudnik – kupec.
f) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
g) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika, ali oddajo na vložišču Občine Metlika, v zapečateni ovojnici z
oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«, najkasneje do 12. 9. 2005.
h) Zainteresirani ponudnik mora plačati
varščino za resnost ponudbe v višini 10% od
izklicne cene za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo. Varščino je potrebno plačati na
TRR Občine Metlika, št. 01273-0100016016
sklic: 00 75728-7141998-49002005 odprt pri
Banki Slovenije, najkasneje do 12. 9. 2005.
Kopijo potrdila o plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala
le ponudbo z dokazilom o plačani varščini.

– hramba dokumentacije, ki se hrani 10
let oziroma trajno,
– prevzem dokumentacije za čas od začetka do zaključka stečaja – naknadno in
brezplačno.
Ponudnik naj ponudi obseg svoje storitve,
opis prostorov za hrambo, ceno za izvedeno
storitev ter rok plačila, kakor tudi morebitne
druge pogoje.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni od
dneva ponudbe ter listine, da izpolnjuje pogoje za opravljanje ponujenih storitev.
Ponudba mora biti dana ﬁksno, kasnejših
dopolnitev naročnik ne bo sprejel. Ponudba
se dostavi ločeno za vsako podjetje. Ponudba se lahko odda za hrambo dokumentacije
le enega podjetja ali pa večih.
Ponudbe se dostavijo najpozneje v roku
8 dni od dneva objave razpisa na naslov: odvetnik Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana,
z oznako »ponudba«.
Stečajni dolžnik bo najboljšega ponudnika
izbral na podlagi ponujenih storitev, kvalitete
prostorov za hrambo in ponujene cene.
Vse informacije se lahko dobe na
brane.gorse@siol.net.
Stečajni upravitelj Brane Gorše

Le-ta se bo izbranemu ponudniku vštela v
kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo
nerevalorizirana in neobrestovana varščina
vrnila najkasneje v roku 30 dni po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom.
i) Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni.
j) Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo.
k) Občinski svet ali komisija za razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma
pooblaščena oseba, slednja dva s soglasjem
župana, lahko ustavijo začeti postopek do
sklenitve pravnega posla.
Ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma ﬁrmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko, matično številko
oziroma EMŠO, številko bančnega računa
ponudnika,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izklicne cene,
– izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje,
– pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje
ponudbe.
Ponudbi je treba predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine,
– za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za gospodarske družbe BON-1 in BON-2; za
samostojne podjetnike BON-1/SP in potrdilo
o plačanih prispevkih in davkih), ki ne sme
biti starejše od 30 dni.
Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo komisijski.
Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor
najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo
vsebovala nižjo ceno od izklicne, komisija
ne bo obravnavala. V primeru, da ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, komisija pozove
ponudnika k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vse informacije v zvezi s prodajo nepremičnin dobijo zainteresirani ponudniki po tel.
07/30-63-100 ali osebno na Občini Metlika
(kontaktna oseba Jasna Brus Rožman).
Občina Metlika
Ob-22102/05
Stečajni upravitelj Brane Gorše, p.p. 313,
Ljubljana, objavlja
zbiranje ponudb
za hrambo dokumentacije stečajnih
dolžnikov
Predmet zbiranja ponudb so ponudbe za
hrambo obstoječe dokumentacije stečajnih
dolžnikov, ki se hrani 10 let (delno pa trajno),
in sicer:
a) A sport d.o.o., Begunje v stečaju – 33
tm,
b) Inde Koper d.d. v stečaju – 177 tm,
c) Hidro koper d.o.o. v stečaju – 57 tm,
d) We.come Izola d.o.o. v stečaju – 9 tm.
Dokumentacija je zložena v fasciklih in
mapah, prevzema pa se na področju Ljubljane oziroma Kopra.
Ponudba se poda za naslednji obseg del
in storitev:
– prevzem dokumentacije in transport dokumentacije,
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Št. 4652-229/2003
Ob-22182/05
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, pomožnih stanovanjskih prostorov in
drugih delov stavb (Uradne objave, 19/94),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l.
RS, št. 12/03), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 47/99, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-150/2003 z dne
17. 2. 2005 in z dne 16. 6. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:
1.1. Nepremičnina, zemljišče s parc. št.
1527/2 k.o. Koper, v izmeri 367 m2, za izklicno ceno 13,761.064,43 SIT, brez DDV. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč
namenjenih za centralne dejavnosti, v mestu
Koper, ob Istrski cesti, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v
Občini Koper (Uradne objave, št. 19/88 in
24/01). Zemljišče ne predstavlja samostojne
gradbene parcele, temveč gre za zaokrožitev
h gradbeni parceli, ki je v privatni lasti.
1.2. Nepremičnina, v naravi dotrajana stanovanjska stavba s funkcionalnim zemljiščem na naslovu Mejna pot b.š., delno s parc.
št. 11 in delno s parc. št. 10 k.o. Semedela
v skupni izmeri 290 m2, s koristno površino
69,06 m2, za izklicno ceno 9,658.859 SIT.
Nepremičnina je zasedena in nima urejenega dostopa. Za to nepremičnino se bo
sklepala predpogodba, saj je predhodno potrebno izvesti parcelacijo nepremičnine po
meji poselitvenih površin ter pridobiti pravnomočno odločbo geodetske uprave. Naknadno se bo opravil vpis v zemljiško knjigo.
2. Izklicna cena nepremičnin je izračunana na dan 31. 7. 2005.
3. Za nepremičnino pod točko 1.1. plačajo
kupci 20% davek na dodano vrednost, ki ni
vključen v ceno. Za nepremičnino pod točko
1.2. plačajo kupci 2% davek na promet nepremičnin, ki ni vključen v ceno.
4. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
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5. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v 8. dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno
kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe ob kateri si Mestna
občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji
se bo taka ponudba štela za neveljavno.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako za javni razpis št.
K4652-229/2003 s pripisom »ponudba za
parcelo št.... k.o........– Ne odpiraj« do ponedeljka, 29. avgusta 2005 do 11. ure. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime
ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– navedbo parcele, za katero (katere) se
vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine,
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša
10% od izhodiščne cene nepremičnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
8. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene nepremičnine brez davka in ki mora biti
nakazana na podračun proračuna Mestne
občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper
številka: 01250-0100005794, obvezni sklic
na številko 00 201000. Varščina mora biti
vplačana do roka 29. 8. 2005. Varščina bo
neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti
v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine.
9. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 7. točke razpisa.
10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali jo dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
11. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu in sicer v roku
petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe in
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v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
14. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim
ponudnikom, je izključena.
16. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
17. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnine.
18. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnine in služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03).
20. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
30. avgusta 2005 ob 9. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
Mestna občina Koper
Št. 401/04-05/7
Ob-22198/05
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa 19. seje z dne 30. 3. 2005,
Občinskega sveta občine Vojnik o prodaji
nepremičnin in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št
12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča za izgradnjo več
stanovanjskega objekta
I. Predmet prodaje: prodaja se stavbno
zemljišče v ZN Frankolovo parc. št. 741/1
k.o. Verpete, v velikosti 1.119 m2 in projekt za
namen izgradnje stanovanj št. 06/2004, ki ga
je izdelalo podjetje Contraco inženiring d.o.o.
Cesta v Tomaž 6, Vojnik, na podlagi katerega
je na tem zemljišču predvidena izgradnja 11
stanovanjskih enot.
Izhodiščna cena zemljišča je 40 EUR/M2
+ DDV po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, ter vrednost projekta v
višini 9,800.000 SIT z DDV in komunalnega prispevka za 3 tržna stanovanja v višini
1,200.000 SIT.
II. Pogoji prodaje: nepremičnina se prodaja po sistemu videno kupljeno.
1. Na predmetnem zemljišču je ponudnik
oziroma kupec dolžan zgraditi več stanovanjski objekt etažnosti P + N + M, v skladu z
izdelanim projektom.
2. Namembnost stanovanjskega objekta
mora biti v skladu s projektom.
3. Stroški notarja in drugi stroški v zvezi s
prenosom nepremičnin so breme ponudnika
oziroma kupca. Vsaka od pogodbenih strank
lahko predlaga zemljiškoknjižno izvedbo.
Gradbeno zemljišče mora kupec za gradnjo ustrezno dodatno komunalno opremiti.
Kupec mora v skladu z izdelanim projektom
in pridobljenim gradbenim dovoljenjem urediti
okolico in zgraditi potrebno število parkirnih
mest, ter dograditi potrebno manjkajočo komunalno infrastrukturo v skladu s soglasji iz
projekta ter plačati prispevke za priključitev
na komunalne vode.

Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvedbo
v skladu s tehničnim poročilom, veljavnimi
gradbenimi standardi, stanovanja, ki bodo
odkupljena po soinvestitorski pogodbi med
Republiškim stanovanjskim skladom in Občino Vojnik št. 377/02-05/04-7 z dne 26. 7.
2004 in aneksom št. 360-04/05-02 z dne 8. 4.
2005, pa tudi v skladu z zahtevami in navodili
Stanovanjskega sklada RS.
4. Ponudnik mora v zgrajenem objektu
zagotoviti Stanovanjskemu skladu RS 6 neproﬁtnih najemnih stanovanj v izmeri 243,40
m2 in Občini Vojnik v odkup 1 neproﬁtno stanovanje za osebe s posebnimi potrebami v
neto velikosti 45,50 m2 ter 1 neproﬁtno stanovanje v velikosti 32,70 m2 in 3 tržna stanovanja v skupni velikosti 158,40 m2.
Prodajna vrednost zgrajenih stanovanj, s
pridobljenim uporabnim dovoljenjem;
– za prodajo Republiškemu stanovanjskemu skladu, ne sme presegati 850 EUR/m2,
– za prodajo Občini Vojnik:
– za stanovanje za osebe s posebnimi
potrebami ne sme presegati 850 EUR
– za stanovanje v velikosti 32,70 m2 ne
sme presegati 750 EUR/m2.
Vse vrednosti navedene v EUR se preračunajo v tolarsko protivrednost po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa prodajne pogodbe.
Preostala stanovanja se prodajo na trgu.
5. Objekt mora biti zgrajen in predan namenu najkasneje v roku 12 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe.
6. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki
morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki ni
starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS).
7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (naziv ponudnika, naslov, sedež, odgovorno osebo in podpisnika
pogodbe, davčno in matično številko, telefon
in kontaktno osebo ponudnika).
8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine, v EUR/m2
+ DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
vrednosti nepremičnine. Ponudnik mora
predložiti dokazilo o plačani varščini v višini
1,000.000 SIT na podračun odprt pri UJP št.
01339-0100003082, ki se bo neizbranemu
ponudniku v roku 8 dni po izbiri brezobrestno
vrnila. Kupnino je ponudnik dolžan plačati v
roku 8 dni po podpisu pogodbe na isti račun.
Zemljiškoknjižni prenos nepremičnine se lahko opravi, ko bo kupnina v celoti plačana.
9. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika
ne vodi prisilna uprava.
10. Ponudnik mora predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
11. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
12. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa.
13. Ponudnik mora ponudbi predložiti garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda banka
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine in
izjavo, da bo takoj po izvedbi predložil bančno garancijo za odpravo napak.
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14. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90
dni od roka za predložitev ponudbe.
15. Rok za plačilo kupnine ne sme biti
daljši od 8 dni po podpisu pogodbe.
16. Ponudnik mora podpisati izjavo, da
se strinja z določenimi pogoji prodaje, ki so v
razpisu in v razpisni dokumentaciji.
17. Občina lahko kadar koli začeti postopek brez obrazložitev in brez odškodnine
ustavi.
19. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o izbiri.
III: Rok in naslov predložitve ponudbe.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov:
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, z oznako »Ponudba za odkup stavbnega zemljišča
Frankolovo – ne odpiraj«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispela na ta naslov do ponedeljka 31. 8. 2005
do 12. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
13.30 v sejni sobi Občine Vojnik.
IV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije se dvigne na sedežu občine Vojnik
v času uradnih ur, telefonske informacij lahko
prejmete na tel. 03/780-06-20 (Jelka Gregorc
ali Mojca Skale). Razpisna dokumentacija se
lahko prevzame vsak delovni dan med 8. in
12. uro v tajništvu občine. Cena je 10.000
SIT + DDV.
V. Kriterij po katerih se bodo vrednotile
ponudbe; merilo za izbiro je najugodnejša
cena za odkup zemljišča.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
Občina Vojnik

Gospodarska družba ASTEC d.o.o. imetnika poslovnih deležev obvešča, da jima
mora poslovodja družbe najmanj 14 dni pred
zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom na skupščino
poslati listine iz drugega odstavka 355.f člena
ZGD. Skladno z določbo šestega odstavka
533.f člena ZGD mora uprava ustno razložiti
vsebino oddelitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za oddelitev mora uprava
imetnika poslovnih deležev obvestiti o vseh
pomembnih spremembah družbe v obdobju
od sestave oddelitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Gospodarska družba ASTEC d.o.o. obvešča svoje upnike, da imajo, skladno z določbo petega odstavka 533.f člena ZGD, pravico zahtevati prepis oddelitvenega načrta.
ASTEC d.o.o.
direktor Boštjan Mešič

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-18/2005 1002
Ob-21978/05
Pravila sindikata podjetja Svila, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-003/93-0800-11, z dne
13. 5. 1993 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 3, z dne
10. 5. 1993 in spremenjena Pravila sindikata podjetja Svila d.d. Maribor, ki so hranjena
v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
številka 141-10/2002-112, z dne 8. 4. 2002
in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 10, z dne 3. 4. 2002, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-5/2005-310
Ob-21979/05
Spremeni se ime sindikata Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne
na Koroškem, s sedežem na Ravnah na
Koroškem, Javornik 35, tako, da se odslej
glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Koroški
jeklarji Ravne na Koroškem.
Sprememba imena sindikata je vpisana v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko
28, z dnem 1. 8. 2005.
Št. 101-8/2005-2
Ob-22043/05
Sindikat Gozd Ljubljana d.d., Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, čigar pravila sprejeta dne 1. in 2. 3. 1999, vpisana v evidenco
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni eno-

ti Ljubljana, izpostavi Vič-Rudnik, pod zaporedno št. 126 z dne 29. 3. 1999, št. odločbe
024-1/99-126 z dne 29. 3. 1999, se izbrišejo
in se vpišejo nova pravila Sindikata Gozd
Ljubljana d.d., sprejeta dne 3. 6. 2005.
Nova pravila sindikata so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št.
177 z dne 13. 7. 2005.
Št. 101-6/2005-310
Ob-22103/05
Spremeni se ime sindikata Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije CUDV Črna na Koroškem, s sedežem
v Črni na Koroškem, Center 144, tako, da
se odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije CUDV Črna
na Koroškem.
Sprememba imena sindikata je vpisana v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko
29, z dnem 4. 8. 2005.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-58/2005-8
Ob-22042/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 1. 8. 2005
na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in
37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom),
in Avtenta.Si, sistemska integracija in poslovne rešitve, d.o.o., Šmartinska cesta
106, Ljubljana (v nadaljevanju: Avtenta.
Si), skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Avtenta.Si s strani družbe Telekom, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Avtenta.Si.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgu sistemske
integracije in trgu poslovnih ter komunikacijskih rešitev, je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-22032/05
Gospodarska družba ASTEC d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, z matično
številko 5468370, vpisana pod vložno številko 11096100 v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani, je dne 3. 8. 2005 na registrski oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila oddelitveni načrt, na podlagi katerega bo izvedeno statusno preoblikovanje
navedene gospodarske družbe – oddelitev z
ustanovitvijo nove družbe NEPSA d.o.o.

Stran

Razširitev dnevnega reda
Ob-22377/05
Na podlagi 286. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava delniške družbe objavlja dopolnitev dnevnega reda sklicane 11.
seje skupščine družbe Maxina d.d., Maribor,
Ul. 10. oktobra 1, ki bo dne 29. 8. 2005 ob 12.
uri v prostorih družbe Koloniale d.d., Maribor,
Tržaška c. 39, z naslednjo dodatno 6. točko
dnevnega reda:
6. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet na podlagi
286. člena ZGD skupščini predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z odstopom Miha
Kušarja s funkcije člana in predsednika nadzornega sveta družbe Maxina d.d. z dnem
29. 8. 2005 in za nadomestnega člana imenuje Saša Tanka z mandatom za čas od 30. 8.
2005 do izteka mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta, to je do dne 31. 8. 2008.
Maxina d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-22035/05
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje likvidacijski upravitelj družbe
10. redno skupščino
družbe Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d. – v likvidaciji,
Litostrojska 40,
ki bo v petek 16. septembra 2005 ob 9.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Jurij
Klešnik; za preštevalki glasov pa Marija Katić
in Snežana Mačar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.
2. Bilančni dobiček ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:
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a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 4. avgust 2005 o
sprejemu letnega poročila za leto 2004,
b) skupščina ugotavlja, da družba ni izkazala bilančnega dobička,
c) skupščina podeljuje upravi (likvidacijskemu upravitelju) in nadzornemu svetu
družbe razrešnico, s katero potrdi in odobri
delo uprave (likvidacijskega upravitelja) in
nadzornega sveta v letu 2004.
3. Poročilo o poteku postopka in razdelitvi
premoženja.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:
Poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka in predlog likvidacijskega upravitelja o razdelitvi premoženja z
dne 13. julij 2005 se sprejmeta.
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja sta
kot prilogi sestavni del tega sklepa.
4. Razdelitev premoženja med delničarje.
Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep: premoženje delniške družbe se razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi
deleži v delniški družbi v skladu s predlogom
likvidacijskega upravitelja za razdelitev premoženja z dne 13. julij 2005.
Če ob prvem sklicu skupščine ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
ﬁzične osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, ﬁrmo in sedež ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so udeleženci
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev.
Gradivo za skupščino je od objave sklica
skupščine v Uradnem listu RS dalje na vpogled delničarjem v tajništvu likvidacijskega
upravitelja družbe na naslovu: Litostrojska
40, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do
13. ure. V gradivu se nahaja letno poročilo
za poslovno leto 2004, pisno poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu, poročilo
likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka z dne 13. julij 2005 ter
predlog likvidacijskega upravitelja o razdelitvi
premoženja z dne 13. julij 2005.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge,
ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Saturnus Orodjarna
in strojegradnja d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Boris Rakar, ing. str.
Ob-22097/05
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške
družbe Smelt, vodenje investicijskih projek-
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tov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
12. redne seje skupščine
delničarjev družbe Smelt, vodenje
investicijskih projektov d.d., Pot k
Sejmišču 30, Ljubljana–Črnuče,
ki bo dne 14. 9. 2005 ob 9. uri v sejni sobi
v IV. nadstropju upravne stavbe PC Promont,
Pot k Sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev veriﬁkacijske
komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
na podlagi poročila veriﬁkacijske komisije.
Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: potrdi se tri člansko veriﬁkacijsko komisijo, izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2004 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2004.
2.2. V skladu z 282.a členom Zakona
o gospodarskih družbah skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe Smelt d.d. v poslovnem letu 2004 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa: skupščina družbe na podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe pridobi do
10% vseh lastnih delnic družbe z namenom
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih delnic. Pooblastilo velja 5 let
od dneva izdaje.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2005 imenuje Iteo – Abeceda d.o.o. Ljubljana.
6. Nadomestilo za delo v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: nadomestilo za delo v
nadzornem svetu v letu 2004 znaša za predsednika in namestnika nadzornega sveta
150.000 SIT bruto in za člana nadzornega
sveta 100.000 SIT bruto.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Smelt d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 30, v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan od
8. do 13. ure do dneva seje skupščine delničarjev družbe.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
– drugi sklic skupščine dne 14. 9. 2005 ob
10. uri na istem kraju z istim dnevnim redom.
Na drugem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala (točka 11.6. Statuta družbe).
Smelt d.d.
uprava družbe

Nasprotni predlog
Ob-22175/05
Uprava družbe IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d., skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah obvešča delničarje o
nasprotnem predlogu k 5. točki dnevnega
reda 10. skupščine družbe IUV – Industrija
usnja Vrhnika, d.d., sklicane za dne 30. 8.
2005, ob 12. uri, ki se nanaša na povečanje
osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki,
ki ga je podala delničarka Republika Slovenija in se skupaj z obrazložitvijo glasi:
Nasprotni predlog sklepa
Osnovni kapital družbe, ki znaša
973,359.000 SIT, se poveča za znesek
4.026,641.000 SIT tako, da po povečanju
znaša 5.000,000.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 4.026.641
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na delnico.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši z
vplačilom v denarju ali s stvarnim vložkom v
obliki terjatev do družbe IUV–Industrija usnja
Vrhnika, d.d., po ceni 1.000 SIT na delnico
do 30. 9. 2005.
Do vplačila stvarnih vložkov v obliki terjatev do družbe so upravičeni vsi upniki družbe
IUV–Industrija usnja Vrhnika, d.d., ki so svoje
terjatve prijavili v postopek prisilne poravnave, ki se vodi pod opr. št. St 107/2005 pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in upniki, ki so
vstopili v položaj upnikov, katerih terjatve so
prijavljene v postopek prisilne poravnave.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic ni izključena. Uresničuje se s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku 15 dni od
sprejema tega sklepa skupščine.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
realizaciji sprejetih sklepov uskladi besedilo
statuta s sprejetimi sklepi.
Utemeljitev
Ker je družba IUV v postopku ﬁnančne
reorganizacije, ni smiselno izključevati predkupne pravice dosedanjih delničarjev.
Upniki družbe se lahko do naroka za prisilno poravnavo spremenijo, saj so terjatve
prenosljive (s prodajo), zato Republika Slovenija predlaga najširšo možno opredelitev
tistih, ki lahko vplačajo novo izdane delnice s
stvarnim vložkom v obliki terjatev.
Uprava družbe predlaga, da smeta v ﬁnančni sanaciji družbe sodelovati samo Republika Slovenija in IUV – Invalidsko podjetje,
d.o.o. Republika Slovenija predlaga udeležbo
vseh, ki so zainteresirani za sanacijo družbe.
S tem se verjetnost za izvedbo ﬁnančne reorganizacije bistveno poveča.
Mnenje uprave
Uprava se ne strinja z nasprotnim predlogom, ker je sestavljen v nasprotju s 5. točko I.
odstavka 49.c člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Družba je od 27. 5.
2005 v postopku prisilne poravnave.
IUV–Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednica uprave: mag. Anita Ličen
član uprave za tehnično področje:
dr. Anton Gantar

Zavarovanja
SV 629/05
Ob-22243/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, opr. št. SV 629/05 z dne 4. 8. 2005,
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je bilo dvosobno stanovanje št. 601, v izmeri
60,37 m2, ki se nahaja v 6. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Smrtnikova ulica
4, ležeči na parc. št. 951/240, k.o. Dravlje, v
celoti last kreditojemalca in zastavitelja Ivana Brkovića, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana,
roj. 22. 5. 1954, EMŠO 2205954500320, na
podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. II P 80/2001, ki je postala pravnomočna 26. 11. 2003, s sodbo Višjega sodišča
v Ljubljani, opr. št. I Cp 894/2003, ter na
podlagi Sporazuma o delitvi skupnega premoženja, sklenjenega dne 24. 11. 2004 pri
notarju Andreju Škrku v Ljubljani, pod opr.
št. SV 1607/04, med Bernardo Golob Švara
kot prvopogodbeno stranko in Ivanom Brkovićem kot drugopogodbeno stranko zastavljeno, in sicer v korist kreditodajalke Zveze
bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010,
Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 60.000 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 31. 7. 2020.

Odslej ﬁrma glasi Latanija d.o.o. Maribor
– v stečaju, Ptujska 184, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso, ki znaša 2% tolarske
vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
ﬁzične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna
številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev se
bo vršil dne 3. 11. 2005, ob 13. uri, v sobi
220/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 8. 2005.
VII. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne
odškodninske tožbe po določilih Zakona o
ﬁnančnem poslovanju podjetij, v dvomesečnem roku za prijavo terjatev založijo predujem
za stroške v znesku 1,000.000 SIT, na račun
tukajšnjega sodišča, št. 01100-6950421931
ali pa takšno tožbo vložijo sami. Če sodišče
v postavljenem roku ne bo prejelo denarja ali
obvestila, da je kakšen upnik vložil tožbo, bo
narok za preizkus terjatev preklicalo.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2005

SV 71/2005
Ob-22244/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Rojs Sergeja, opr. št.
SV 71/2005 z dne 27. 7. 2005, je stanovanje
last Kolar Gregorja in Školnik Leje, stoječega
na parc. št. 487, k.o. Šentjur pri Celju, vl. št.
642, v izmeri 65,55 m2, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini CHF 42.200
s p.p., v korist Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140.
SV 419/2005
Ob-22245/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca, opr.
št. SV 419/2005 z dne 28. 7. 2005, je stanovanje last Švab Vladka, in sicer trisobno
stanovanje št. 13 v IV. nadstropju, Cesta na
Roglo 11b, Zreče, v izmeri 68,22 m2, stoječe
na parc. št. 123/11, k.o. Zreče, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s p.p., v korist Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje.
SV 1059/05
Ob-22246/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 1059/05 z dne 4. 8.
2005, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri 62,60
m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Planina 19, 4000
Kranj, stoječe na parc. št. 198/8, katastrska
občina Huje, last solidarne porokinje Jožefe
Pervanje iz Kranja, na podlagi pogodbe o priznanju lastninske pravice opr. št. SV 110/97
z dne 5. 3. 1997, sklenjene med Jožefo (Jožico) Pervanje, Rajkom Pervanje in Rajko
Pervanje, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini CHF
91.000 v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila s p.p.
SV1088/2005
Ob-22247/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1088/2005 z dne 5. 8.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 23, v skupni izmeri 65,25 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 3,56 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Sladki Vrh 5 A, Sladki Vrh, na parceli
številka 192, katastrska občina Sladki Vrh,
ki je last zastaviteljev Kristl Lepolda, EMŠO
1701970500393, stanujočega Trate 007 A

in Nikice Kristl, EMŠO 1203976506067, stanujoče Trate 007 A, za vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalko Marjeto Marinič, zastavljena v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000 CHF s pripadki,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 487/05
Ob-22319/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-487/05 z dne 10. 8. 2005, je
bilo stanovanje št. 41, v izmeri 54,24 m2, v
IV. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Jenkova ulica 19, last dolžnikov Todorović
Mila in Mire, Jenkova cesta 19, 3320 Velenje, za vsakega do ene polovice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1997,
zastavljeno v korist upnika Prešern Franceta,
Košnica pri Celju 31, 3000 Celje, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 7.500 EUR
z 10% letnimi pogodbenimi obrestmi.
SV 1116/2005
Ob-22376/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1116/2005 z dne 10. 8.
2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 4 v prvem nadstropju, s kletno shrambo številka 4 A, v skupni izmeri 64,78 m2, ki
se nahaja v poslovno stanovanjski stavbi na
naslovu Pohorska ulica 007, Maribor, na parceli številka 402/3, katastrska občina Zgornje
Radvanje, ki še ni vpisano kot etažna lastnina
v zemljiško knjigo, ki je last dolžnice in zastaviteljice Violete Babič, EMŠO 2507954505604,
stanujoče Maribor, Vinogradniška pot 12 A, do
1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
275 4/3 z dne 16. 9. 2003, sklenjene med Kograd Gradnje d.o.o. Maribor in Violeto Babič,
zastavljena v korist upnice Steiermärkische
Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz
004, A-8011 Graz, Avstrija, identiﬁkacijska št.
1900773, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 41.600 EUR s pripadki oziroma v tolarski
protivrednosti.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 261/2004
Os-21980/05
To sodišče je s sklepom St 261/2004 dne
28. 7. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Elgro, proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o. – v stečaju, Kolodvorska
9, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2005
St 151/2004
Os-21981/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 151/2004, dne 1. 8. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Latanija
d.o.o. Maribor.
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St 109/2005
Os-22044/05
To sodišče je s sklepom St 109/2005
dne 2. 8. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom AK Inženiring d.o.o., Ljubljana,
Savlje 89, matična številka 1293699, davčna
številka 37895141.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 6. 10. 2005, ob 11.15, v sobi 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 8.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2005
St 219/2004
Os-22104/05
To sodišče je s sklepom St 219/2004 dne
1. 8. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Grahek, izdelava reklamnih artiklov, sitotisk in tampotisk d.o.o., Ljubljana, Savlje 87 – v stečaju.
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2005
St 210/2004
Os-22193/05
To sodišče je s sklepom St 210/2004 dne
2. 8. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Catro d.o.o. – v stečaju, Cesta
v Rožno dolino 16, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2005
St 28/2000
Os-22194/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 28/2000 na seji senata dne 4. 8. 2005
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Tovarna čevljev Bor, Dolenjske Toplice d.d. – v
stečaju, Močile št. 1, Dolenjske Toplice,
se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Tovarna čevljev Bor, Dolenjske Toplice
d.d. – v stečaju, Močile št. 1, Dolenjske Toplice, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 8. 2005

Izvršbe
In 2005/00006
Os-21464/05
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi
upnice Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert
124, p. Šentrupert, zoper dolžnico Emrich
(prej Mandič) Martino, Trg na Stavbah 10,
Litija, zaradi izterjave 200.834,50 SIT s pp,
na podlagi pravnomočnega sklepa opr. št. In
2005/0006 z dne 25. 3. 2005, po izvršitelju
Boštjanu Jelenčiču dne 30. 6. 2005 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer dvosobno stanovanje št. 15,
v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Litiji na naslovu Trg na Stavbah 10, v bruto
izmeri 81,16 m2 in neto izmeri 76,78 m2, last
dolžnice Emrich (prej Mandič) Martine, Trg
na Stavbah 10, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 7. 7. 2005
In 1997/00283
Os-18431/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 10. 1997, opr. št. In 1997/00283, je
bil dne 20. 10. 1997 opravljen v korist upnika
Popivoda Danila, Zg. Pirniče 22b, Medvode
rubež:
– gostinskega lokala bar Sedmica, Reboljeva ul. 3, Ljubljana, uporabne površine ca.
70 m2, lokal se nahaja v pritličju stanovanjske
zgradbe Reboljeva 3. Lokal ni vpisan v zemljiško knjigo in
– gostinskega lokala slaščičarna Lučka,
Reboljeva ul. 3, Ljubljana, uporabne površine ca. 70 m2, lokal se nahaja v pritličju stan.
zgradbe Reboljeva 3, Ljubljana. Lokal ni vpisan v zemljiško knjigo,
vse last dolžnika Šukrija Ademija, Reboljeva 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2005
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In 2005/00092
Os-21459/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 9. 2. 2005, je bil dne 28. 4. 2005 opravljen v korist upnika Gradbeni in vzdrževalni
center d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 8, v 1. nadstropju na naslovu
Zelena pot 17, Ljubljana, v izmeri 23,93 m2,
last dolžnika Gabrovec Saša, Zelena pot 17,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2005
In 05/00035
Os-21451/05
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe
Okrajnega sodišča Šmarje pri Jelšah z dne 8.
4. 2005, opr. št. In 05/00035, je bil dne 23. 5.
2005 opravljen rubež nepremičnine, stanovanja v velikosti 20,08 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Celjska cesta 24,
Šmarje pri Jelšah, katera stoji na parc. št. 313.
S, vpisani pri vl. št. 362, k.o. Šmarje pri Jelšah,
last dolžnika Plavčak Franca, Celjska cesta
24, Šmarje pri Jelšah, v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, OE Celje.
Rubež ima pomen zaznambe o izvršbi.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 6. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Rz 932/2005
Os-16135/05
Okrajno sodišče v Ljubljani obvešča, da
je na podlagi 213. člena Zakona o zemljiški
knjigi – ZZK-1, pod opr. št. Rz 932/2005, začelo postopek nastavitve zemljiške knjige za
nepremičnine s parcelnimi številkami 299/1,
299/2, 299/3 in 299/4, vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 689, vse v katastrski občini
Moste, ki se nahajajo v Ljubljani, v Kajuhovi
ul. 13. Poizvedbe glede pravic na navedenih nepremičninah se bodo začele opravljati
z dnem objave tega oklica. Sodišče poziva
vse imetnike pravic na nepremičninah, da
se udeležijo poizvedb in s pisno vlogo pri naslovnem sodišču pod opr. št. Rz 932/2005,
v roku 2 mesecev od objave tega oklica prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško
knjigo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2005
Dn 3371/2004
Os-18448/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Rupnik Vere, Logatec, Pavšičeva ul.
30, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
52/91-92-93 z dne 13. 1. 1993, sklenjene
med KLI Logatec, kot prodajalcem in Rupnik
Vero, Logatec, Pavšičeva ul. 30, kot kupcem,
za stanovanje št. 3 v 3. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 30, s pripadajočo kletjo, na
parc. št. 1554/31, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Rupnik Vere, Logatec, Pavšičeva ul. 30.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih
od objave oklica za ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupne pogodbe št. 52/91-92-93 z dne
13. 1. 1993, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 5. 2005

Dn 2730/2004
Os-19402/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Francetič Irene, Logatec, Pavšičeva ulica 34,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 12. 1991, sklenjene med
Inštitutom za turbinske stroje, p.o. Ljubljana,
kot prodajalcem in Majo Ondračko, Ljubljana, Jamova 40, kot kupcem in aneksa k tej
pogodbi z dne 23. 3. 1994, za stanovanje št.
26, v 5. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul.
34, s pripadajočo kletjo, na parc. št. 1554/52,
k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano v zemljiško
knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Francetič Irene, Logatec, Pavšičeva
ul. 34.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10.
12. 1991 in aneksa k tej pogodbi z dne 23.
3. 1994, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 7. 2005

Oklici dedičem
D 164/2004
Os-7941/05
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojni Frančiški Muller, roj.
4. 11. 1930, državljanki Republike Slovenije,
nazadnje stanujoči Kupetinci 23, pošta Sv.
Jurij ob Ščavnici, ki je umrla 5. 6. 2004, da se
priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 15. 3. 2005
II D 131/2003
Os-21352/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Johnu Hočevarju, roj. 13. 8. 1914, umrlem 24. 7. 1985,
nazadnje stanujočem 15229 Pittsburgh,
Allehgeny, Pennsylvania, ZDA, državljanu
ZDA.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2005
IV D 31/2003
Os-21354/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Žgajnar Mariji,
roj. Frkov, roj. 14. 8. 1919, umrli 9. 11. 2002,
nazadnje stanujoči v Ljubljani, Ob Mejašu 6,
državljanki Republike Slovenije.
Zakonita dedinja zapustnice naj bi bila
tudi njena nečakinja Zvonka, rojena Frkov, o
kateri ni podatkov in naj bi se izselila iz države pred 40 leti. Sodišče zaradi navedenega
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva Zvonko Frkov, da se priglasi sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po pre-
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teku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2005
I D 557/2005
Os-21467/05
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mihelu Hrašovcu
(Hrašovec), rojenem 25. 8. 1921, nazadnje
stanujočem Cesta proletarskih brigad 63,
Maribor, umrlem 9. 2. 2005.
Sodišče poziva njegovo hčerko Zdenko
Hrašovec, da se priglasi Okrajnemu sodišču
v Mariboru.
Prav tako poziva vse tiste, ki bi karkoli
vedeli o Zdenki Hrašovec, da to sporočijo
Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25.7. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 630/2005
Rg-15363/05
Družba BS & BB, Bitežnik in Partner,
vzdrževanje kovinskih konstrukcij in izdelava drobnih kovinskih predmetov d.n.o.,
s sedežem Tržič, Za jezom 14, vpisana na
reg. vl. št. 1/06683/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Bitežnik Betka, Bitežnik Uroš in Bitežnik Robert, vsi Za jezom 14, Tržič.
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 26. 5. 2005
Srg 07079/2005
Rg-21374/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Gama – C, Cajhen
in Cajhen d.n.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Podgora 25, Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa odvetnik Iztok Sedlak iz
Ljubljane, Trg OF 13, objavlja sklep:
družba Gama – C, Cajhen in Cajhen
d.n.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, Podgora 25, Dol pri Ljubljani,
reg. št. vl. 1/10224/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
6. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Cajhen Nataša, Podgora
pri Dolskem 25, Dol pri Ljubljani, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.

Zoper sklep družbenice 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 11. 7. 2005
Srg 07175/2005
Rg-21375/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Gravomat Peterca & Co., graﬁčno oblikovanje in graverstvo,
d.n.o., Trzinska cesta 16, Loka pri Mengšu,
Mengeš, ki jo zastopa notar Jože Rožman iz
Domžal, Kolodvorska 9a, objavlja sklep:
družba Gravomat Peterca & Co., graﬁčno oblikovanje in graverstvo, d.n.o., Trzinska cesta 16, Loka pri Mengšu, Mengeš,
reg. št. vl. 1/29157/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Peterca Branka in Peterca Matjaž, oba Trzinska cesta 16, Loka
pri Mengšu, Mengeš, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
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, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2005
Srg 07393/2005
Rg-21377/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Uredu, proizvodno,
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
cesta 305, objavlja sklep:
družba Uredu, proizvodno, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta
305, reg. št. vl. 1/23071/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
6. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dimnik Janez, Zaloška cesta
305, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 11. 7. 2005
Srg 07481/2005
Rg-21379/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Epcot, trgovina in
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storitve d.o.o., Cesta na Log 33, Notranje
Gorice, ki jo zastopa odvetnik Rok Koren iz
Ljubljane, Komenskega 12, objavlja sklep:
družba Epcot, trgovina in storitve
d.o.o., Cesta na Log 33, Notranje Gorice,
reg. št. vl. 1/33681/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
15. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Zupančič Polona, Cesta
na Log 33, Notranje Gorice, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 11. 7. 2005
Srg 5494/2005
Rg-21384/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Finan, družba za
posredovanje, svetovanje in inženiring d.o.o.,
Bizoviška ceta 2 E, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Anka Kenda Oražem, objavlja sklep:
Finan, družba za posredovanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Bizoviška cesta 2 E, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 9. 5.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Petančič Rastko, Bizoviška
cesta 2 E, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 30. 6. 2005
Srg 5492/2005
Rg-21386/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Tešić & Tešić, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu d.n.o., Kvedrova cesta 18, Ljubljana, objavlja sklep:
Tešić & Tešić, zaključna in obrtna dela
v gradbeništvu d.n.o., Kvedrova cesta 18,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Tešić Grozdana in Tešić
Miladin, oba stanujoča Kvedrova cesta 18,
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
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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, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005
Srg 7032/2005
Rg-21387/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Ves minimarket, trgovina in storitve, k.d., Prešernova cesta 22,
Mengeš, ki jo zastopa notar Jože Rožman iz
Domžal, objavlja sklep:
Ves minimarket, trgovina in storitve,
k.d., Prešernova 22, Mengeš, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ves Štefan in Ves Anica,
oba stanujoča Prešernova cesta 22, Mengeš,
ki prevzemata obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
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, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
SKB banka d.d., 1513 Ljubljana,
Ajdovščina 4, preklicuje naslednje štampiljke
pravokotne oblike z vsebino: 1) SKB BANKA
D.D., SOCIETE GENERALE GROUP,
Poslovalnica Brežice št. 1, 2) SKB BANKA
D.D., SOCIETE GENERALE GROUP,
Poslovalnica Brežice št. 5, 3) SKB BANKA
D.D., SOCIETE GENERALE GROUP,
Poslovalnica Brežice št. 6. Ob-22101/05

Potne listine
Babič Marija, Korte 13, Izola - Isola,
potni list, št. AI 000141936, izdala UE Izola.
gnm-195734
Bucik
Sebastjan,
Ekonska
cesta
18, Ljubljana, potni list, št. P00733911.
gny-195872
Cencič Ana, Lemutova 21, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000191884.
gnl-195910
Cerić Dženata, Cesta maršala Tita
76, Jesenice, potni list, št. P00743314.
gno-195732
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Duračković Damir, Cesta v mestni log 40,
Ljubljana, potni list, št. P00481881, izdala UE
Ljubljana. gne-195817
Gotovac Gorazd, Jesihov štradon
61, Ljubljana, potni list, št. P00320040.
gnq-195905
Hren Denis, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00273894, izdala UE Ljubljana.
gnk-195744
Janjušić Pavle, Kolodvorska cesta 27,
Postojna, potni list, št. P00397781, izdala
UE Postojna. gni-195788
Kolar Sanja, Čevljarska 9, Koper Capodistria, potni list, št. P01082140, izdala
UE Koper. gnp-195731
Leban Stanislav, Ulica Ivana Suliča 18/a,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00612226,
izdala UE Nova Gorica. gnr-195729
Marinčič Anica, Breg pri Temenici 1,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00565750,
izdala UE Grosuplje. gnt-195902
Medved Roloff Majda, Kresna ulica 5,
Trebnje, potni list, št. P00778240, izdala UE
Trebnje. gnl-195860
Mirosavljević Božica, Ig 444, Ig, potni list,
št. P00950764. gny-195922
Miuc Alen, Industrijska 16, Ruše, potni list,
št. P01020235, izdala UE Ruše. gnj-195862
Mušič Miha, Reboljeva ulica 15, Trzin,
potni list, št. P00304333. gnv-195825
Nedimović Milan, Kajuhova 44, Ljubljana,
potni list, št. P00255996, izdala UE Ljubljana.
gnt-195852
Nikolič Marijo, Potok v Črni 1, Kamnik,
potni list, št. P00750354, izdala UE Kamnik.
gny-195847
Ošljak Lučka, Zvezda 14, Ljubljana, potni
list, št. D00002611-diplomatski, izdala UE
Ljubljana. gni-195763
Planko Dagmar, Podgorje 24/a, Velenje,
potni list, št. P01008785, izdala UE Velenje.
gne-195742
Pšeničnik Nataša, Pod Gonjami 68,
Prevalje, potni list, št. P00404495, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnv-195850
Salkić Nihada, Pobegova ulica 5, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 141367-preklic petletne prepustnice
za prehod meje z Italijo, izdala UE Koper.
gnj-195737
Savić Suzana, Plehova 37/b, Preserje,
potni list, št. P01023731. gnb-195870
Škoﬁc Jaka, Gogalova ulica 3, Kranj,
potni list, št. P00346698, izdala UE Kranj.
gnn-195758
Špiler Biserka, Titova cesta 90, Senovo,
potni list, št. P00167456. gnr-195829
Usović Milorad, Gorkičeva 18, Ljubljana,
potni list, št. P00915538. gnx-195923
Vidmar Tamara, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, potni list, št. P00898168, izdala UE
Ljubljana. gnb-195820
Ziberi Esma, Rejčeva ulica 6, Nova
Gorica, potni list, št. P01014817, izdala UE
Nova Gorica. gnq-195730
Žagar Gorazd, Kranjska 3/d, Kamnik,
potni list, št. P00201853, izdala UE Kamnik.
gny-195822

Osebne izkaznice
Ananiev Tode, Savska cesta 20,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000641083.
gns-195678
Antolič Boštjan, Mali Bakovci 43, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000320406.
gng-195765

Babič Avgusta, Mlekarniška cesta 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001015094.
gnb-195695
Baša Boris, Spodnje Škoﬁje 208,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 001565674.
gnm-195684
Bečan Stamenov Natalija, Zabukovica
61, Griže, osebno izkaznico, št. 000779132.
gnw-195649
Belej Šon Valentina, Cesta v Rečico 6,
Laško, osebno izkaznico, št. 001893506.
gnj-195887
Beltram Denise, Sela na Krasu 49/b,
Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 000731438. gns-195878
Bevc Blaž, Štihova ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001712701.
gnp-195706
Bezenšek Klemen, Čopova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001806873.
gnj-195662
Blaznik
Anita,
Lendavska
ulica
25/b, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000224791. gnf-195766
Bobnar
Miran,
Podsmreka
3N,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001772261.
gnm-195709
Boštjančič Turk Veruška, Vipavska
ulica 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001844553. gni-195713
Bremec Ivan, Banjšice 13/a, Grgar, osebno
izkaznico, št. 001905651. gnk-195886
Cimerman
Jože,
Dobravica
29,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001086931.
gnd-195768
Čermak Margareta, Cankarjeva ulica
54, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001071967. gnq-195880
Debelak Tomaž, Žabnica 4, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000881024.
gnq-195680
Djogić Mersija, Zapuže 27, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001519505. gnb-195670
Erpe Simon, Češence 22, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001567788.
gnv-195900
Galof Jožef, Ljubljanska cesta 23,
Celje, osebno izkaznico, št. 001329709.
gni-195663
Gantar Samo, Mlakarjeva ulica 74,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001096376.
gni-195888
Gartner Darja, Dašnica 90, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000003478.
gnw-195774
Gligorin Goran, Trimlini 64/c, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 001833280.
gnk-195786
Golobič Jure, Srednjevaška ulica 41,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000430749.
gnt-195702
Gotovac Gorazd, Jesihov štradon 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001049876.
gnp-195906
Grasselli Vid, Cesta na Loko 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001478879.
gnw-195699
Gregorčič Andrej, Dobrova 1, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000555949.
gnm-195659
Gregorović Nevenka, Babiči 41B,
Marezige, osebno izkaznico, št. 000644264.
gnl-195685
Hafner Andraž, Grajzerjeva ulica 3,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000709471.
gnc-195919
Harl Branko, Goriška ulica 11, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000745200.
gne-195692
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Hašić Zemina, Kamniška cesta 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000488308.
gnb-195895
Hočevar Lelja Marija, Koroška ulica 2C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000777329.
gng-195715
Hudoklin Tomislav, Cankarjeva ulica 33,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000235807.
gny-195647
Iskra Darko, Preloge 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001605806. gnd-195718
Jakhel Iztok, Cesta v Megre 7,
Bled, osebno izkaznico, št. 000429040.
gny-195672
Jakomin Marta, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000719977.
gnx-195723
Jančič Natalija, Levec 78B, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000709855.
gnu-195651
Janec Robert, Ždinja vas 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000811570.
gnx-195898
Jović Marko, Gabrje 64, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 001329490. gnv-195925
Kadunc Vinko, Ribiška ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001619025.
gnj-195712
Kalan Jože, Podreča 57, Mavčiče, osebno
izkaznico, št. 000297264. gnr-195679
Klep Elizabeta, Prežihova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000626796.
gnc-195694
Kobilica Cvetka, Mazijeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001848238.
gnh-195714
Kolenović Suad, Tekstilna ulica 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000981731.
gnt-195677
Komadina Ranko, Benčičeva ulica 2,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000178214. gni-195688
Končnik Barbara, Ozeljan 1, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001731819.
gnb-195770
Končnik Tina, Ozeljan 1, Šempas, osebno
izkaznico, št. 001728117. gng-195769
Konjević Merima, Čanžekova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000396807.
gnw-195724
Kozan Ana Marija, Prešernova cesta 63,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001209013.
gnw-195674
Krajnc Nada, Gmajna 49, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000895730.
gnd-195893
Krajnc Petra, Gregorčičeva 33/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001070196.
gnm-195759
Kralj Ljudmila, Polzela 91A, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001135634.
gnt-195652
Kryžanowski Špela, Polje, cesta XXX 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001871542.
gnl-195710
Kukič Klanfar Marija, Podpeška cesta 80,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000147161. gnn-195708
Kušće Renata, Dolinska cesta 6B,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001034930. gnk-195686
Lagler Ana, Vojkova cesta 73, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000365114.
gnu-195701
Lazić Vasilije, Cankarjeva ulica 27,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000947188. gnp-195681
Leban Tomaž, Prapetno 15, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000236964.
gno-195782

Polak Marjeta, Ulica Ivana Suliča 6/c,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001066236. gnp-195881
Ponjević Zahida, Kresnice 32, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
001836025.
gnu-195676
Potočnik Martin, Prežihova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001336163.
gng-195690
Primožič Alenka, Pod gradom 6, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001113358.
gnc-195894
Radin Zdenka, Hrvatini 172, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 001288429.
gnj-195687
Repina Jernej, Gregorčičeva ulica 36,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001816865.
gnh-195689
Rešek Janez, Rožna dolina, cesta I/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001538570.
gne-195717
Ribič Ljubica, Tuškova ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000737622.
gnz-195696
Rogelj Adolf, Hacetova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000475202.
gnv-195700
Rogl Mary, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001167825.
gnu-195926
Roj Boris, Kajuhova cesta 11, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001026040.
gnj-195762
Sever Klemen, Glavna ulica 54,
Mirna, osebno izkaznico, št. 001492780.
gnx-195648
Sever Stojan, Vipolže 53, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 001131339.
gnn-195883
Skube Mitja, Dolenji Globodol 15/a, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001437597.
gnu-195901
Sonjak Marija, Stare sledi 19, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000683839.
gnw-195849
Sterle Pavlina, Einspielerjeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000470350.
gns-195703
Stojko Falk Simon, Trebinjska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001108975.
gnz-195721
Strmšek Branko, Pretrež 31, Laporje,
osebno
izkaznico,
št.
000107980.
gns-195778
Strniša Luka, Ellerjeva ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001111131.
gnp-195806
Šarkezi Đem, Trnja 155/a, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
001815296.
gnl-195785
Šegula Irma, Spodnja Ščavnica 77, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001322019.
gnf-195916
Šegula Nina, Spodnja Ščavnica 77,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001359239. gne-195917
Šintler Stanislava, Jelovškova cesta 2,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000652890. gnc-195669
Šon Alenka, Cesta v Rečico 6, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001639082.
gno-195882
Šon Belej David, Cesta v Rečico 6,
Laško, osebno izkaznico, št. 001869403.
gnl-195885
Šon Jurak Tamara, Cesta v Rečico 6,
Laško, osebno izkaznico, št. 001893503.
gnh-195889
Štimulak Martin, Klanc 51, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 000937065. gnp-195656

Leban Uroš, Ljubinj 4, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001506451. gnm-195784
Lebeničnik Jože, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001890325.
gnq-195705
Leskovar Ladislav, Chengdujska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000718113.
gnk-195711
Lipej Monika, Mali vrh 29, Globoko, osebno
izkaznico, št. 001305778. gno-195757
Lotrič Nejc, Liptovska ulica 20, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000293320.
gnk-195761
Lubej Vinko, Gostinca 1/a, Lesično, osebno
izkaznico, št. 001731986. gnv-195775
Majdič Nevenka, Dalmatinova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000469621.
gnv-195725
Marc Milka, Potoče 21, Dobravlje, osebno
izkaznico, št. 001126054. gnd-195668
Marciuš Mateja, Na Lazu 19, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000349107.
gnz-195896
Marušič Majcen Ksenija, Bukovica, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001257465.
gnu-195876
Marušič Rajko, Miren 257, Miren, osebno
izkaznico, št. 000589129. gnt-195877
Mastnak Zlatko, Milčinskega ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 000778389.
gnk-195661
Messaci Sonja, Kamnikarjeva ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001724045.
gnu-195726
Metličar Damjan, Kungota pri Ptuju 7,
Kidričevo, osebno izkaznico, št. 000187091.
gnt-195777
Mlakar Davorin, Postaja 22, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 001343587.
gnq-195780
Mlaker Marjana, Begova ulica 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000746761.
gny-195697
Mršnik Petra, Neverke 27, Košana, osebno
izkaznico, št. 001391306. gnf-195666
Mulej Antonija, Šercerjeva ulica 2,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000750608.
gnz-195671
Nastran Suzana, Ljubljanska cesta
12/e, Trzin, osebno izkaznico, št. 001718804.
gnf-195891
Nemarnik Martina, Senčna pot 10A,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000678205. gns-195653
Oman Rudi, Malovaška 35, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000317288.
gne-195867
Osmankić Emina, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001824555.
gnb-195720
Otavnik Matjaž, Marija Reka 65,
Prebold, osebno izkaznico, št. 000155634.
gno-195857
Paurič Dejan, Stanetinci 30, Cerkvenjak,
osebno
izkaznico,
št.
001519335.
gnz-195771
Pavčnik Karel, Cesta na Grad 43,
Celje, osebno izkaznico, št. 000095520.
gnh-195664
Peček Franc, Straža na Gori 001,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 000110092.
gnv-195875
Pevec Klemen, Škovec 3, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 001701423.
gnb-195745
Pevec Robert, Pod gradom 81,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001480106.
gnu-195776
Pirc Robert, Vinji vrh 40, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 001813016.
gny-195897
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Šubic Aleš, Hotovlja 90, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
001513332. gny-195772
Toth Franc, Lendavske gorice 635,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000783214. gnj-195787
Trebovc
Klemen,
Podgrad
34/b,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001052186.
gnw-195874
Učakar Andrej, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513451.
gnr-195704
Učakar Štefan, Drtija 37, Moravče, osebno
izkaznico, št. 001611578. gng-195890
Uran Ida, Kleče 33, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000884878. gno-195707
Valenčič Marjan, Ulica ob igrišču 8, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000298767.
gne-195767
Vasić Gordana, Gruberjevo nabrežje 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001832872.
gnf-195716
Vimpolšek
Dušan,
Pomjan
18c,
Šmarje, osebno izkaznico, št. 000311953.
gnn-195683
Vončina Klavdij, Mladinska ulica 12,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
001800796. gne-195667
Vrbnjak Ivanka, Štula 25, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000425470. gny-195722
Vugrinski Miran, Regentova ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000410604.
gnx-195698
Wagner Tatjana, Nad Gomilo 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001223410.
gnd-195693
Žagar Marija, Ragovska ulica 10/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001221127.
gnw-195899
Živec Miran, Borštnikova ulica 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001762973.
gnf-195691
Živic Urška, Aškerčeva cesta 5/c,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001304880.
gnx-195773
Žnidaršič Janez, Mali Vrh pri Šmarju
91, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št.
001113978. gnv-195675
Žvikart Dragomira, Šentjanž nad
Dravčami 42, Vuzenica, osebno izkaznico,
št. 000064676. gnr-195879

Vozniška dovoljenja
Avsec Zdravko, Vrhnika pri Ložu 42,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001427839. gnf-195866
Batič Zlata, Cesta Komandanta Staneta
3, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2040092. gnx-195673
Bešter Erika, Larisova 5, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 50087, reg. št. 18778, izdala UE Koper.
gno-195907
Bidaj Idriz, Meljska cesta 93, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1862800, reg. št. 101165, izdala
UE Maribor. gnq-195855
Bombek Andrej,
Župančičeva
1,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h BGH, št. S 001689346, reg.
št. 24479, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnf-195841
Brezovnik Jožef, Šmartno na Pohorju 11,
Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001529577, reg. št. 23638,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-966
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Cupać Sandra, Hrvatinova 1, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 48061, reg. št. 45612. gng-195840
Cvijanović Dejan, Metelkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 2134588, reg. št. 246274, izdala UE
Ljubljana. gne-195892
Cvilak Tanja, Vrbanska cesta 26/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1850041, reg. št. 75722,
izdala UE Maribor. gnm-195859
Černe Marija, Stare Žage 18, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28565, izdala UE Novo mesto.
gnr-195654
Čižman Bohinc Irena, Cesta Urške
Zatlerjeve 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 322964, izdala UE Ljubljana.
gnw-195749
Djogič Mersija, Zapuže 27, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163038, reg. št. 15359. gnd-195643
Erpe Simon, Češence 22, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29906,
izdala UE Novo mesto. gno-195657
Fašalek Feliks, Cesta v zeleni log 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1244798, reg. št. 13675, izdala UE
Ljubljana. gno-195682
Florjančič Herman, Jurčičeva ulica 14,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 001655984, reg. št. 143, izdala UE
Trebnje. gnh-195864
Gligorin Goran, Trimlini 64/c, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17993, izdala UE Lendava. gnv-195750
Gologranc Jernej, Tomšičeva ulica 58,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50 km/h BGH, reg. št. 12053, izdala UE
Slovenj Gradec. gnj-195837
Gotovac Gorazd, Jesihov štradon 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1617306, reg. št. 256566, izdala UE
Ljubljana. gnr-195904
Gracar Marko, Jamska ulica 38,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002071616, reg. št. 12254, izdala UE
Trebnje. gnn-195908
Grdešič Marija, Grič pri Dobličah 6,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11493, izdala UE Črnomelj. gnp-195756
Grobin Tomaž, Vrh 9, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1484221,
reg. št. 20380, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-195851
Hudej Nika, Kersnikova 33, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1890837, reg. št. 33834, izdala
UE Velenje. gnt-195752
Javor Muhamed, Plešičeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 2112736, reg. št. 269946,
izdala UE Ljubljana. gnx-195823
Javoran Dragica, Veliki Gaber 33, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4039, izdala UE Trebnje. gnd-195918
Jelen Bojan, Liberga 8, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1465507, reg.
št. 9676, izdala UE Litija. gnl-195810
Jereb Marija Marta, Muljava 12/b, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2201325, reg. št. 31421, izdala UE Grosuplje.
gnc-195869
Jovičič Maja, Ljubljanska ulica 6, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10507. gnn-195658
Jović Marko, Gabrje 64, Dobrova, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1608717, reg. št.
200830, izdala UE Ljubljana. gnw-195924

Kadunc Vinko, Ribniška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1264602, reg. št. 1378, izdala UE Ljubljana.
gnw-195824
Kenda David, Drenov grič 34, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 248232,
izdala UE Ljubljana. gnk-195861
Kenda Irena, Idrijske Krnice 40, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 001414768,
reg. št. 11968. gnl-195760
Kermavc Jože, Vinarje 102, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 1691147, reg. št. 36634, izdala
UE Maribor. gnn-195858
Klančar Viljem, Pustovrhova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1775448, izdala UE
Ljubljana. gnm-195809
Klarić Branko, Martinova pot 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1965657, reg. št. 146227, izdala UE
Ljubljana. gnt-195927
Klobučar Igor, Ulica danila Bučarja
3, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9543, izdala UE Črnomelj.
gns-195753
Knez Alojz, Pohorska cesta 47, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
231, izdala UE Radlje ob Dravi. gnz-195746
Knezović Peter Simon, Dolnja Bistrica
58, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 13301, izdala UE Lendava.
gny-195622
Kobe Mojca, Vukovci 4, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10380, izdala
UE Črnomelj. gnu-195751
Kolbl Darko, Pri Lipi 9, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
10335, izdala UE Vrhnika. gns-195728
Košuta Marjan, Vitovlje 62/a, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1753047, reg. št. 43316, izdala UE Nova
Gorica. gng-195640
Kovač Bojan, Cesta na Markovec 61,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 6415817981. gne-195642
Kovač Mihaela, Ljubljanska cesta 22,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1319234, izdala UE Postojna. gnd-195843
Leban Tomaž, Prapetno 15/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000936188, izdala
UE Tolmin. gnf-195641
Lukeš Dana, Ulica Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCH, št. S 1429743, reg. št. 40849, izdala
UE Nova Gorica. gnh-195839
Majcen Franc, Kratka pot 4, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
341406. gnp-195856
Mandekić Josip, Ekslerjeva 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1253316, reg. št. 7645, izdala UE Kamnik.
gnq-195655
Marc Milka, Potoče 21, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BFGH, št. S 1599115, reg. št. 1431, izdala
UE Ajdovščina. gnl-195735
Marinčič Anica, Breg pri Temenici 1,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1522794, reg. št. 215, izdala UE
Grosuplje. gns-195903
Merzdovnik Jožef, Dovže 60/b, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 4277, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-195634
Metličar Damjan, Kungota pri Ptuju 7,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1188096, izdala UE Ptuj. gng-195665
Mihalinec Helena, Dvoržakova ulica
9A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A
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do 50km/h BFGH, št. S002103534, reg. št.
18012, izdala UE Domžale. gnz-195871
Modec Mitja, Markovec 35/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001668378, reg. št. 11762, izdala UE
Cerknica. gnf-195741
Mulej Antonina, Sercerjeva 2, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1498565,
reg. št. 28009. gnb-195645
Mušič Alojzij, Bevkova 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
750570, reg. št. 8244, izdala UE Kamnik.
gns-195853
Olup Matjaž Zvone, Mokrška ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1567329, reg. št. 177735, izdala UE
Ljubljana. gnd-195818
Ornik Marija, Vukovski dol 63, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 382935,
reg. št. 4283, izdala UE Pesnica. m-980
Ošljak Lučka, Zvezda 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1800799, izdala UE Ljubljana. gnh-195764
Pahernik Jurij, Hrastje 53, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1632675, reg. št. 7688, izdala UE Maribor
- vozi z očali. gnp-195631
Pavlovič Vanja, Bušeča vas 10, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, št. S 1522282, reg.
št. 15926. gni-195863
Plevnik Lilijana, Dvorakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S141860, reg. št. 183893, izdala UE
Ljubljana. gnb-195920
Poklič Franc, Legen 96/b, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 299, izdala UE Slovenj
Gradec. gnv-195650
Potočar Darinko, Cesta Oktobrskih žrtev
18, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. A
le do 50km/h B, EKB, FGH, št. S 1415503,
reg. št. 28830, izdala UE Novo mesto.
gne-195842
Potočnik Martin, prežihova ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1936157, reg. št. 127571,
izdala UE Maribor. gnx-195748
Predikaka Vida, Zlatoličje 11/h, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. A le do 50km/h
BGH, št. S 2046993, reg. št. 97743, izdala
UE Maribor. gng-195865
Prikeržnik Damjan, Šentjanž 117, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
6206. gnr-195754
Primožič Alenka, Pod gradom 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, reg. št. 10999, izdala UE
Slovenj Gradec. gni-195838
Ramšak Nina, Na Vrtači 1, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1908404, reg. št.
27447. gnc-195644
Samsa Rigler Mateja, Knaﬂjev trg 9,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6487, izdala UE Ribnica. gng-195915
Sancin Dubravka, Cankarjeva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 802048, reg. št. 21109, izdala UE Maribor.
gni-195738
Selimović Denis, Tkalska 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1702838,
reg. št. 50424. gng-195740
Steineker Janez, Betnavska cesta 85/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1513025, reg. št. 56578, izdala UE
Maribor. gny-195747
Strmšek Branko, Pretrež 31, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 000346476, reg. št. 9854, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnn-195733

Cerovšek Simon, Završe pri Grobelnem
14A, Grobelno, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolskega centra Celje, poklicna in
tehniška elektro in kemijska šola, izdano leta
1998. gnk-195911
Črešnar Rado, Zgornja Nova vas 13,
Šmartno na Pohorju, spričevalo o končani
OŠ Osnovna šola Šmartno na Pohorju,
izdano leta 2000. gnk-195836
Forjan Jožef, Panonska 25, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci, izdano leta 1982. gnq-195630
Gramc Dušan, Cesta bratov Milavcev
95/a, Brežice, spričevalo 3. in 4. letnika
srednje šole Krško, izdano leta 1981.
gnj-195637
Grilj Ivan, Cesta Radomeljske čete 35/a,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja Gradbena šola, izdano leta 1982.
gnn-195833
Hebat Danijela, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje ekonomske družboslovne
šole Nova Gorica. gnt-195727
Ivančič Boštjan, Prežihova 13, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu ter 3. in 4.
letnik Prve gimnazije Maribor, izdano leta
1992,1993,1994. m-983
Jadrič Dragan, Lendavska 17/a, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja ekonomska šola-smer trgovec,
izdano leta 1975. gnh-195739
Krapež Marjan, Mihevčeva 4, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevalo
3. in 4. letnika srednje ekonomske šole v
Novi Gorici, izdano leta 1981 in 1982.
gnk-195736
Krt Manca, Struževo 15/a, Kranj,
spričevalo 3. letnik Gimnazije Kranj.
gnl-195835
Kurnik Ksenija, Prekorje 9, Škofja
vas, indeks, št. 26.054, VVŠ Ljubljana.
gnq-195830
Logar Marjeta, Krmelj 22/h, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu ter 4. letnik,
Šolski center Novo mesto-Strokovna
Zdravstvena poklicna ter tehniška kmetijska
šola, izdano leta 2000 in 2001. gnl-195914
Magajna Grega, V Toplice 24, Ljubljana,
spričevalo 4. letnik, Gimnazija Poljane,
izdano leta 2005. gnd-195868
Marlen Lazar, Ulica Oktobrske revolucije
10/a, Izola - Isola, spričevalo srednje
Ekonomsko komercialne šole Koper-smer
trgovec-prodajalec. gnb-195620
Meznarič Sonja, Mala vas 43, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomska
šola-smer prodajalec. gnl-195635
Pangerl Rok, Okrogarjeva 3, Celje,
spričevalo o končani OŠ I. Osnovna šola
Celja, izdano leta 2005. m-974
Petrič Ksenija, Kovaška ulica 27, Orehova
vas, spričevalo o zaključnem izpitu ter
obvestilo o uspehu Srednje ekonomske šole
B2, izdano leta 2005. m-970
Tkalec Boža, Radoslavci 3, Mala Nedelja,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola
za gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1976. gns-195628
Vidovič Aleksandra, Trg svobode 18,
Ravne na Koroškem, indeks, št. 93568615,
Fakulteta za strojništvo- smer tekstil. m-978
Vilič Saša, Lukovica pri Domžalah,
Lukovica, spričevalo 3. letnik, Gimnazija
Poljane, izdano leta 2003. gns-195928
Vovšek Eva, Plečnikova 9, Maribor,
spričevalo 4. letnika Druge gimnazije Maribor,
izdano leta 2005. m-975
Zagmajster Jasmina, Blatno 31, Pišece,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu

Strniša Luka, Ellerjeva ulica 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1368751,
reg. št. 234876. gnq-195805
Šiklić Sandra, Knafelčeva ulica 10/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001560687, reg. št. 123028, izdala UE
Maribor. gnd-195743
Šintler Stanislava, Jelovška cesta 2,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1201286, reg. št. 25568.
gnl-195660
Štolar Simon, Ptujska cesta 1,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001247468, reg. št. 21093, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-969
Štrukelj Borčnik Štefka, Kajuhova ulica
14, Dob, vozniško dovoljenje, kat. A le do
50km/h BGH, št. S 1962426, reg. št. 26318,
izdala UE Domžale. gni-195913
Trček Marjan, Jurčkova cesta 125,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1792838, reg. št. 56668, izdala UE
Ljubljana. gne-195792
Vaskrsić Goran, Praprošče 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1663756,
izdala UE Ljubljana. gnj-195912
Vujinović Nenad, Obala 123, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 45045, reg. št. 12652, izdala UE Piran.
gno-195632
Weiss Štefan, Ulica Otona Župančiča
9, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 483, izdala UE Črnomelj.
gnq-195755
Zajc vojko, Pogled 6, Moravče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S1575839, reg.
št. 13817, izdala UE Domžale. gnz-195646

Zavarovalne police
Đeljaj Violeta, Rakitovec 52, Črni Kal,
zavarovalno polico, št. 290295, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnp-195831
FLORJANČIČ
FRANC
s.p.,
PREŠERNOVA CESTA 37, Domžale,
zavarovalno polico, št. 286178 - VIP, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm-195909
Grabrijan Mojca, Adlešiči 7, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 261700, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnw-195624
Janež Jože, Kidričeva ulica 14, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 1018739, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnt-195827
Juvančič Jure, Podreča 49/a, Mavčiče,
zavarovalno polico, št. 996583, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. gnu-195826
Likavec Jani, Slavniška 11, Kozina,
zavarovalno polico, št. 40302000068, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., življensko
zavarovanje. gnc-195719
Žižko Edvard, Zgornje Varjane 21,
Sv.trojica v Slov.goricah, zavarovalno
polico, št. 285154 - z 20% popustom, izdala
zavarovalnica TILIA d.d.. m-979

Spričevala
Bevc Aleš, Riharjeva ulica 30, Ljubljana,
indeks, Srednja šola za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana. gng-195790
Bohinc Jože, Zalog 49, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo OŠ Davorin Jenko
Cerklje na Gorenjskem, izdano leta 1974.
gnx-195848

Stran

Stran

6196 /

Št.

76 / 12. 8. 2005

pri maturi Gimnazije Brežice, izdano leta
2003. gnn-195633
Zorko Silva, Moškanjci 82/b, Gorišnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravna
administrativna šola, izdano leta 1983, izdano
na ime Kolarič Silva. gnm-195834

Ostali preklici
Alič Urška, Pevno 14, Škofja Loka,
študentsko izkaznico, št. 41052018, Fakulteta
za organizacijske vede. gng-195819
Benetek Metka, Gallusova 6, Piran Pirano, delovno knjižico. gns-195828
Brancelj Franc s.p., Podpeška cesta 358,
Notranje Gorice, Preklic licence za prevoz
oseb za osebni avto, številka licence je 10852,
ki je bila izdana na OZS dne 27.1.2005 in ima
veljavnost so 27.1.2010.Licenca je izdana
za osebno vozilo BMW 735 in ima registrsko
tablico LJ N9-86D. gnh-195789
Brdar Zuhdija, Postojnska ulica 3,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-195808
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnic za
državo BY številka 1204954, za državo RUS
številka 511268, za drežavo UA številka
146820 in za državo KZ s številko 0000042.
gnr-195629
Heberle Darko ml., Zgornje duplje 11,
Duplje, delovno knjižico. gnh-195639
Horvat Jože, Mariborska 70, Orehova
vas, delovno knjižico. m-972
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, za tu
navedene vlagatelje kot izgubljene preklicuje
investicijske kupone posebnega vzajemnega
sklada Modra kombinacija s tu navedenimi
serijskimi številkami: Alﬂex d.o.o., Setnik 3a,
1355 Polhov Gradec – ser. št. 1; Ažnoh Matjaž,
Vrhe 65, 2380 Slovenj Gradec – ser. št. 125;
Bajželj Zdravko, Bavdkova 2, 4000 Kranj – ser.
št. 4; Brodar-Odar Nada, Maurerjeva 23, 1000
Ljubljana – ser. št. 8; Darovec Stanislava,
Tržaška 43, 1000 Ljubljana – ser. št. 17; Eržen
Nika, Šutna 89, 4209 Žabnica – ser. št. 133;
Fišer Jože, Slomškova 23, 1000 Ljubljana –
ser. št. 91; Hočevar Urša, Dunajska 109, 1000
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Ljubljana – ser. št. 22; Hotko Peter, Pri mostu
2, 1290 Grosuplje – ser. št. 109 in 150; Kmetec
Franc, Brodarjev trg 7, 1000 Ljubljana – ser.
št. 30; Koderman Marjan, Nadgoriška cesta 7,
1000 Ljubljana – ser. št. 31; Koliševski Mitre,
Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana – ser. št.
33; Koliševska Zarja, Grablovičeva 30, 1000
Ljubljana – ser. št. 32; Kotnik Janislav, Krožna
pot 32a, 1000 Ljubljana – ser. št. 37; Matko
Vladimir, Dolnja Bitnja 11, 6255 Prem – ser.
št. 127; Milanič Egon, Ulica Martina Krpana
36, 1000 Ljubljana – ser. št. 49; Ocvirk Mojmir,
Satnerjeva 16, 1000 Ljubljana – ser. št. 52;
Paraga Dobroslav, Šenoina 13, 10000 Zagreb,
Republika Hrvaška – ser. št. 145; Plešec
Boštjan, Zgornje Pirniče 91g, 1215 Medvode
– ser. št. 57; Starin Gregor, C. Radomeljske
čete 5a, 1235 Radomlje – ser. št. 65; Šircelj
Alojz, Sneberska 28a, 1000 Ljubljana – ser.
št. 68; Škerbinc Otmar, Neubergerjeva 7,
1000 Ljubljana – ser. št. 69; Štemberger
Filip, Slovenska 47, 1000 Ljubljana – ser. št.
113; Štemberger Mark, Slovenska 47, 1000
Ljubljana – ser. št. 111; Štemberger Nik,
Slovenska 47, 1000 Ljubljana – ser. št. 112;
Terčelj Verovšek Katja, Pod topoli 25, 1000
Ljubljana – ser. št. 73. Ob-22105/05
Jerman Silvo, Hrvatinova 4, Ankaran Ankarano, vpisni list za čoln, št. 2469/83.
gnz-195621
Kmetec Ivan, Spindlerjeva 8, Ptuj,
reprezentativno obrtno dovoljenje št.
046263/1561/0052/1993, izdala OZS dne
6.3.1995. gnb-195845
Koren Branko, Škrabčev trg 5, Ribnica,
preklic delovne knjige-dvojnik. m-976
Koren Stanislav, Ulica heroja Mašere in
Spasča 2, Maribor, delovno knjižico. m-967
Koren Stanislav, Ulica Heroja Mašere
in Spasiča 2, Maribor, preklic delovne
knjige-dvojnik, številka 25993 leto izdaje
2005. m-973
Kovačič Aleš, Župelevec 46, Kapele,
delovno knjižico. gni-195638
Kozar Blaž, Murski vrh 20, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 23020352, Fakulteta
za strojništvo. gnf-195791
Lukan Anton, Krka 30, Krka, delovno
knjižico. gnz-195921

Mlakar Mirjana, Ulica Rose Luksemburg
11/a, Maribor, študentsko izkaznico, št.
3001803, Visoka zdravstvena šola Maribor.
m-977
Moulis Diana, Plečnikova 13, Maribor,
delovno knjižico. m-981
Mubi Tomaž, Predoslje 57/a, Kranj,
delovno knjižico. gnt-195627
Mušič Alojzij, Bevkova 14, Kamnik,
izkaznico vojnega veterana, št. 2984.
gnr-195854
Muželin Aleksander, Na prehodu 4,
Maribor, delovno knjižico. m-982
Ocvirk Jasna Klara, Nazorjeva 6, Kranj,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo št. 93-4313/96-2 z
dne 21.5.1996. gnc-195844
Poljanšek Olga, Menardova ulica 28,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-195873
Popovič Maja, Savinjska cesta 44,
Trbovlje, delovno knjižico. gnk-195636
Ričko Zdenko, Polička vas 8, Jarenina,
delovno knjižico. m-968
Sedej Aleksander, Kovorska cesta 13,
Tržič, delovno knjižico. gno-195832
Stankovič Zoran, Čebelarska 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-195625
Strniša Luka, Ellerjeva ulica 39, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41990333,
Medicinska fakulteta. gno-195807
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnice za državo RUS številka 505494
in 504323 in za rzžavo UA številka 142507.
gnu-195626
Teme Franci, Trtnikova ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-195846
Todorovski Rajko, Ob Mlinščici 10, Bistrica
ob Dravi, delovno knjižico. m-971
TRANSPORT VOJKO REJA S.P., Ul. ob
vratih 10, Izola - Isola, izvoda nacionslane
licence za vlečno vozilo SCANIA R144 LA
4x2NA reg. oznake KO 45-70M veljavnost
od 14.11.2002 do 14.11.2007 in je vezana na
licenco št. 2636. gnx-195623
Urankar Janez, Vinje pri Moravčah 3,
Moravče, delovno knjižico. gnm-195884
Vidmar Tamara, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, preklic ADR izpita, izdalo Zavod za
varstvo pri delu leta 2004. gnz-195821

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
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Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
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Zavarovanja
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Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici dedičem

6189
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Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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6194
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