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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-20104/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.,
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto Slovenija, tel. +386/7/393-29-00, elektronska
pošta: tajnistvo@dolenjske-lekarne.si, faks
+386/7/393-29-25.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za izbiro dobavitelja za dobavo zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI00D.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: 12.000,000.000 SIT
za obdobje treh let.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
12.000,000.000 SIT.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 30. 9. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 7. 2006.
Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
Št. 454/06
Ob-20337/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,

14. 7. 2006

1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup: stomatološki material.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: stomatološki material.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.41.18.00-8.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.7) Dodatne informacije: JN se odda
za 1 leto z možnostjo dvokratnega (2x) podaljšanja.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/durs/.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.sigov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 7. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-283/2006/2
Ob-20438/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks
+386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) pod
ročja (-e) dejavnosti:
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– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske
opreme, št. 430-283/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali
izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana,
Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet javnega
razpisa je dobava informacijske opreme.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila
bo naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 134,866.070
SIT.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: osebni računalniki
1) Kratek opis: dobava osebnih računalnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: osebni računalnik
osnovni (DP-01) 128 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 26,880.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 45
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: prenosni računalniki
1) Kratek opis: dobava prenosnih računalnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg:
– prenosni računalnik – osnovni (DP-29)
84 kosov,
– prenosni računalnik – podnožje
(DP-30) 84 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 37,464.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 45
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: strežniki
1) Kratek opis: dobava strežnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
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3) Količina ali obseg: osnovni datotečni
strežnik (DP-16) 42 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 37,800.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 45
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: tiskalniki
1) Kratek opis: dobava tiskalnikov.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: namizni laserski
tiskalnik A4 (TI-06) 60 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3,600.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 45
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: skenerji
1) Kratek opis: dobava skenerjev.
Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg: skener A4 (SK-01)
12 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 324,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 45
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: omrežna oprema
1) Kratek opis: dobava omrežne op
reme.
Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
3) Količina ali obseg:
– Ethernet stikalo 24 portno (ES-06) 89
kosov,
– Ethernet stikalo 48 portno (ES-07) 11
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 28,798.070
SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 45
dni od oddaje naročila.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 13. 7. 2006.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt
PSF 0514.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.sigov.
si/mop/.
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Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve
Št. 20/06
Ob-19812/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota, Informacijski center, kontaktna oseba: Janez Škufca, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@zzzs.si, internetni naslov:
www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: PE IC NPBR-2-008/06-S.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.35.23.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet JN je zakup enega para optičnih
vlaken za povezavo računalniških centrov med Sedežem naročnika v Ljubljani,
Miklošičeva 24 in poslovnim prostorom
naročnika v Kranju, Stara cesta 11.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 26. 8. 2006.
II.5) Drugi podatki: začetek storitev 1. 11.
2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: PE IC
NPBR-2-008/06-S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 3. 7. 2006.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
Področna enota, Informacijski center
Št. 430-402/2006-21
Ob-20113/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86 (samo
za dokumentacijo), 01/471-23-48 (samo za
dokumentacijo), faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 285/2006-ODP- avtobusni prevozi.

II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60112200-8.
II.2.3) Kategorija storitve A2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: avtobusni prevozi.
Okvirna vrednost naročila je 270.000 SIT
za leto 2007 in 2008.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 8. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-402/2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi
Blago
Št. 430-126/2006/22
Ob-20253/06
Preklic
Preklicuje se javni razpis za dobavo policijskega helikopterja za nadzor državne
meje, št. 430-126/2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12224/06.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 01-414-05-2/2004
Ob-20129/06
Obvestilo o zavrnitvi ponudbe
V zvezi z javnim razpisom po odprtem
postopku, objavljenem v Ur. l. RS, št. 57
z dne 2. 6. 2006, Ob-15150/06, za dobavo reševalnega vozila za nujno medicinsko
pomoč vas obveščamo, da se javno naročilo
ne odda.
Občina Ribnica
Št. 16-38/06

Ob-20386/06
Popravek
V javnem razpisu po odprtem postopku
za dobavo blaga: računalniška oprema, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
30. 6. 2006, Ob-18780/06, se popravi točka:
II.2.1), in sicer v naslednjem:
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popravi
se besedilo v naslednjem: pri sklopu 6. LCD
zaslon se popravi število kosov tako, da pravilno glasi: »115 kosov«.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 3511-5/2006-99
Ob-20490/06
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo
»Dobava in montaža splošne in pisarniške
opreme, serijske splošne opreme, splošne
medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E
Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza z
nakupom na finančni leasing za obdobje 7
let«, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 46
z dne 5. 5. 2006, Ob-12413/06, po odprtem postopku, se spremenijo točke II.3),
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III.2.1.2), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer
v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. 11. 2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: spremeni se
besedilo v naslednjem: za besedami »naroči izdelavo bonitete ponudnika« se doda
besede »za vse ponudnike«.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
25. 7. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 in število
dni v 95.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 7.
2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-20571/06
Popravek
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODOPRMOZ-26/2006, objavljena v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19417/06, se spremeni v naslednjih
točkah:
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: šifra: 403-100/2006,
zap. št. JN: ODOPRMOZ-26/2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 8.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-19808/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/06 B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pometalnega stroja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
pometalnega stroja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 30 dni od dneva dobave vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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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. Ostali tehnični pogoji: skupna teža vozila maks. 4,5 t, minimalno 1,75 m3 zabojnik
za smeti, kabina in zabojnik iz nerjavečega materiala, fiksna izvedba pritrditve tretje
ščetke na vozilo, hidrostatični prenos moči
za vožnjo in delovne funkcije, ostale zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Rok dobave maksimalno 90 dni od
podpisa pogodbe.
6. Garancija minimalno 2 leti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
2. Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence.
3. Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/06 B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TR št.
26330-0010049713 ali na blagajni podjetja
Komunala Trbovlje d.o.o. na Savinjski cesti
11a, 1420 Trbovlje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2006 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 10. uri; na sedežu naročnika: Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Komunala Trbovlje d.o.o.
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Št. 260-2/06-3
Ob-19943/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radilog (tel.
05/33-01-048); za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-560);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Pravna služba, kontaktna oseba: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN ”najem naprave za
preiskave z magnetno resonanco” (št.:
260-2/06).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je najem mobilne naprave, jakosti 1,5 T, za izvajanje preiskav z magnetno resonanco v obsegu 50
dni najema. Tehnično in medicinsko osebje
za izvajanje preiskav zagotovi naročnik in ni
predmet tega javnega naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
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: največ 12 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančna zavarovanja;
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti (ponudbena vrednost
za 1 dan najema x 50 dni) ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
1. če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe,
2. če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe,
3. če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla,
4. če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika;
– bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe;
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– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od okvirne pogodbene
vrednosti (pogodbena vrednost za 1 dan
najema x 50 dni), ki jo bo naročnik unovčil v
naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da predmet javnega naročila ni opravljen v skladu s pogodbo
ali zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika-najemodajalca,
– če bo ponudnik-najemodajalec kršil
zaupnost podatkov;
– predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo posla mora veljati do zaključka izvedba predmeta javnega naročila
vendar najdalj za obdobje 1 leta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo najem mobilne naprave za preiskave z
MR plačeval na osnovi računa, ki ga bo
izstavil ponudnik kot najemodajalec. Ponudnik bo račun izstavil za vsak mesec posebej in sicer do 8. dne v tekočem mesecu za
najeme v predhodnem mesecu. Naročnik bo
račun plačal v 15 dneh od dneva prejema.
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 za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil
dovoljenja bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2001 do vključno 2006, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
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5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– prilogi 6, 7).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima vsaj 1 potrjeno referenco o oddaji naprave za preiskave z magnetno resonanco v najem v Republiki Sloveniji
ali V EU (kar je razvidno iz obrazca prijavareference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za fizične, če je
pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, 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 je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil najem naprave skladno z bistvenimi in drugimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo (priloga št. 6) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

da smo ponudili najem naprave skladno z
bistvenimi in drugimi zahtevami naročnika,
določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu
z Navodilom o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13/01
z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo
potrdil, izpisov ali drugih listin iz 42. člena
ZJN-1A (priloga št. 1, 2, 3, 4) ali pa taka
potrdila, izpisi ali druge listine ne zajemajo
vseh primerov, navedenih v določilih prvega
in četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A, jih
ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno
izjavo, overjeno pred pristojnim organom
države, kjer ima tak ponudnik 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.
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 cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 260-2/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD-JN „najem naprave za preiskave z magnetno resonanco“. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne
dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 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 zaključka izvedbe javnega naročila.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
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so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 10. uri; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Splošna bolnišnica
”dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-19949/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Vrhnika, d.d., kontaktna
oseba: Brigita Šen Kreže, Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-05-062,
faks 01/75-52-013, elektronska pošta: brigita.sen-kreze@kpv.si, internetni naslov:
www.kpv.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/9-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tristrani prekucnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
tristrani prekucnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 6. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, skupaj z menično izjavo;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za opravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena 70% = 70 točk,
2. dobavni pogoji 20% = 20 točk,
3. oddaljenost od lastne servisne službe
10% = 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/9-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 2.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije je potrebno poravnati na poslovni račun št. 02027-0011262773 ali na
blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo
se lahko prevzame vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 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. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 12. uri; Komunalno podjetje Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, sejna soba
(št. 6).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
Ob-19951/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.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: 091-5-1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: različne lokacije v Ljubljani
– razvidno 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: dobava
razpisanega pisarniškega materiala.
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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45 dni
od dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
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kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; Izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika, da
sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila; potrdilo ne sme
biti starejše več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;
2. BON 1/P za pravne osebe in BON
1/SP za samostojne podjetnike ter potrdilo
poslovne banke ali bank, ki vodijo transakcijske račune ponudnika, da le-ta /le-ti/ v
preteklih 6 mesecih ni bil/niso bili/ blokiran/
(blokirani/, dokumenti ne smejo biti starejši
več kot 30 dni na dan oddaje ponudbe na
razpis.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika o poravnanih obveznostih do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da je v
zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal pisarniški material vsaj trem
naročnikom;
3. izpolnjen in podpisan obrazec o tehničnih zmogljivostih;
4. izpolnjen in podpisan obrazec o kadrovskih zmogljivostih.
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 10. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 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: 22. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 11. uri; Univerza V Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 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.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
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Ob-19956/06
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: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Nives Nardin,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-97-04, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.
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: VOD-35/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup motornih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E (Osrednjeslovenska
regija).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.11.10.00-8, 34.13.60.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
13 motornih vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal račun v roku najmanj 30 dni od
datuma izdaje posameznega računa.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– izjava ponudnika, 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 ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
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– 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, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P za
pravne osebe, BON-1/SP in boniteta poslovanja, izdelana s strani poslovne banke za
podjetnike, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnje zaključeno poslovno
leto. Ponudnik ne sme imeti neporavnanih
obveznosti v roku zadnjih šestih mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo koncendenta o sklenjeni koncesionarski pogodbi oziroma potrdilo, da je
ponudnik koncendent ali pooblaščeni prodajalec,
– ponuditi vse razpisane skupine motornih vozil,
– dobava motornih vozil »staro za
novo«,
– dobavni rok – največ 60 dni,
– garancija za motorna vozila najmanj
24 mesecev,
– garancija na prerjavenje 12 let,
– izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika,
– letnik izdelave motornih vozil 2006,
– servisiranje vozil v garancijski dobi,
– najmanj 2 pooblaščena servisa v cestni oddaljenosti do 15 km od sedeža naročnika,
– 24-urna asistenca,
– prospekti, katalogi in tehnična dokumentacija,
– reference: dobava motornih vozil najmanj 2 različnim referenčnim naročnikom v
posamezni vrednosti nad 40,000.000 SIT v
letih 2004 in 2005;
– potrjena izjava ponudnika.
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. ponudbena vrednost: največ 78 točk,
2. število servisov:
največ 9 točk,
3. garancijska doba:
največ 9 točk,
4. rok dobave:
največ 4 točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: VOD-35/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče 8. 8. 2006 do 9. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 600-35-06. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 12. uri, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 6. 2006.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Ob-20005/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraški vodovod Sežana d.o.o., kontaktna oseba: Darko Pupis, Bazoviška
cesta 6, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-16-60, 05/731-16-47, 031/492-329,
faks: 05/731-16-50, elektronska pošta:
info@ kraski-vodovod. 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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 06/01 – M.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: FCO naročnik oziroma
gradbišče na območju Kraškega vodovoda
Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vodovodni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 8. 2006 in/ali konec
15. 12. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po zahtevah 42. člena ZJN v 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.
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006 do 12.
ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila na TRR
10100-0029191951 pri Banki Koper s pripisom »Nabava materiala«.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 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. 9. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika s
pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 13. uri, Kraški vodovod Sežana.
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: 5. 7. 2006.
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 961-10/2006
Ob-20286/06
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 01/474-52-12, elektronska pošta:
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.
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: 961-10/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12 d,
– Murska Sobota, Kocljeva 9,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Velenje, Prešernova 7,
– Ptuj, Trstenjakova ulica 9,
– Jesenice, C. Maršala Tita 73,
– Trbovlje, Ul. Sallaumines 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.20.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 370
različnih artiklov drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

Št.

1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe, izdana s
strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 6%
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 je izstavljen po posamezni dobavi.
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 dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran 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 naročila.
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. Podatki o finančnem stanju ponudnika:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005, 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 ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada).

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5551

4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik 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. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
2. 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.
3. Izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije.
4. Vzorci blaga iz seznama vzorcev blaga v poglavju II.2. razpisne dokumentacije.
5. Tehnična specifikacija proizvajalca papirja za fotokopirni papir A4 in A3, ki mora
ustrezati zahtevanim standardom.
6. Tehnična specifikacija proizvajalca računalniškega papirja, ki mora ustrezati zahtevanim standardom.
7. Tehnične specifikacije proizvajalca pisal (za pisala, ki jih mora ponudnik priložiti
kot vzorce), ki morajo ustrezati navedenim
zahtevam naročnika.
8. Garancija proizvajalca o konstantni
kvaliteti (po standardu ISO 9002) in arhivski
obstojnosti (po standardu ISO 9706) za fotokopirni papir A4 in A3.
9. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da nudi rok dobave največ 10 dni od prejema naročilnice.
10. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba), da nudi rok za rešitev reklamacije največ 10 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji.
11. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da so tonerji in kartuše od zaporedne številke 328 do zaporedne številke 340 predračuna drobnega potrošnega pisarniškega
materiala artikli istega proizvajalca, kot je
oprema, za katero se razpisani tonerji in
kartuše uporabljajo, in so tudi zapakirani v
embalažo istega proizvajalca.
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: 961-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 8. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 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. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 12. 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:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi 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 tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-20296/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KGZS – Zavod GO, kontaktna oseba: Mateja Kavčič Korenjak, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-12-29, faks 05/335-12-60, elektronska pošta: ime.priimek@kvz-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.1.2) 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: blago-1/2006/CIS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava laboratorijske opreme za laboratorij za mleko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež zavoda: Kromberk,
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: aparatura za kemično
analizo mleka in štalacija.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: aparatura za določanje
skupnega števila mikroorganizmov v mleku
(SŠMO) in inštalacija.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. aparatura za kemično analizo mleka
in inštalacija,
2. aparatura za določanje skupnega števila mikroorganizmov v mleku (SŠMO) in
inštalacija.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 7. 2006, konec 11. 8.
2006.
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: natančno opisan v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: natančno opisan v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisan v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisan 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: 5. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 13 uri, sedež zavoda: Kromberk, pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica.
Zglasite se v tajništvu zavoda.
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; Program pobude skupnosti Interreg IIIA,
Slovenija–Italija 2000–2006; projekt: CIS.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
KGZS – Zavod GO
Ob-20300/06
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 komercialne zadeve in javna naročila RTV – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-90, 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 JN 037-1L-0DP/B.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
namen tega razpisa je izbor kvalificiranega dobavitelja rezervnih delov za različno
avdio/video opremo katero RTV Slovenija
uporablja v svoji produkciji. Rezervni deli
so prvenstveno namenjeni za magnetoskope formata BetacamSP (RTV Slovenija del
svoje produkcije izvaja na magnetoskopih in
kamkorderjih serije BVW, BCB, BVV, UVW
in PVW), magnetoskope formata DIGITAL
BETACAM (RTV Slovenija trenutno del svoje produkcije izvaja na magnetoskopih serije
DVW), magnetoskope formata MPEG IMX
(RTV Slovenija trenutno večji del svoje produkcije izvaja na magnetoskopih in kamkorderjih serije MSW), magnetoskope formata
DVCAM (RTV Slovenija trenutno večji del
svoje produkcije izvaja na magnetoskopih
in kamkorderjih serije DSR), kamere, avdio opremo (DAT, večkanalni rekorderji) in
za ostalo avdio video opremo katero lahko
kvalificirani dobavitelj ponudi.
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:
32351000-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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 37/2006.
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 037/2006.
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 037/2006.
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 037/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
037/2006-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 14. 7. 2006 do
9. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 037/2006. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,
bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni pred-
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hodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 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 037/2006-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 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 30. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 13. uri; Regionalni center RTV Koper, Ul.
OF 15, Koper.
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: 7. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-20338/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar, svetovalka župana, Cesta 4.
maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: irena.zalar@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom Božidarja
Lavriča Cerknica, kontaktna oseba: dr. Sašo
Kavčič, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica,
Slovenija, tel. 01/705-01-08.
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: 165-1/2006-16.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava reševalnega vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
nujnega reševalnega vozila – polpovišana
verzija, osnovno vozilo, nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno dodatno opremo in
medicinsko opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo
plačilo za dobavljeno naročilo plačal v minimalnem roku 60 dni po potrditvi računa.

Št.

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 glavnim izvajalcem del.
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;
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;
3. 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. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, dobavil tovrstno blago v
vsaj treh javnih zavodih;
10. da zagotavlja dobavo reševalnega
vozila v skladu s tehnično specifikacijo in
ima zagotovljen tehnični servis;
11. da nudi minimalno 60-dnevni plačilni
rok;
12. da bo vozilo dostavil naročniku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (ponudniki priložijo eno potrdilo za točko 3 in 6);
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. 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 za oddajo
ponudbe);
6. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
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7. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov (OBR-5).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šesti mesecih ni imel
blokiranega računa, kot so BON obrazci ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
račun;
2. izjavo o plačilnih pogojih (OBR-8).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam
najvažnejših
storitev
(OBR-6);
2. izjavo o zagotavljanju reševalnega vozila v sladu s tehnično specifikacijo in zagotavljanju servisa (OBR-7);
3. izjavo da bo ponudnik vozilo dostavil
naročniku (OBR-9).
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: 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: 25. 11. 2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 9. 12.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. kvaliteta,
2. cena
3. garancija,
4. dobavni rok,
5. plačilni pogoji.
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: 165-1/2006-16.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
Valuta: SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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: 14. 8. 2006
ob 13. uri; Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica.
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: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, Cerknica, pri Ireni Zalar na osnovi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
bodo prispela najpozneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo
posredovani vsem, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Cerknica
Št. 2.3.-1662/06
Ob-20340/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Jože Kanduč, Kolodvorska ul.11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-42-44, faks +386/1/291-48-06,
elektronska pošta: joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03,
faks +386/1/291-48-22, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03, faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
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: zaporedna številka naročila
50/2006 – INFO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava 409 licenc za osebne računalnike
(»desktop«) v okviru pogodbe Microsoft
Enterprise Agreement (EA) v portfelju, ki
vključuje licence:
– MS Office 2003 in vsi nasledniki tega
produkta izdani s strani Microsofta v času
trajanja sporazuma EA,
– MS Windows XP Professional in vsi
nasledniki tega produkta izdani s strani
Microsofta v času trajanja sporazuma EA,
– MS Core CAL – odjemalske licence, ki
vključujejo Windows CAL, Exchange CAL in
SharePoint Portal Server CAL.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ul. 11.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00 – 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava 409 licenc za osebne računalnike (»desktop«) z možnostjo vsakoletne razširitve
(TrueUp).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30. 9. 2006 oziroma najkasneje
30 dni po podpisu pogodbe o posredovanju
prodaje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora kot garancijo za resnost
ponudbe predložiti bančno garancijo v višini
2,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 90 dni
po preteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik 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 ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
5. da je ponudnik pooblaščen Microsoftov partner za posredovanje prodaje
Microsoftovih izdelkov v RS.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ustrezna pogodba ali izjava Microsofta.
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 cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 8. 2006 do
10. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 5.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 00340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 8. 2006 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: 29. 8. 2006
ob 11. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih

železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
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: 7. 7. 2006
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-20345/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Božidar
Peteh, Tivolska 42, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.mp.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2006 – 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištva za zaprte
osebe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vsi zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik ne bo zahteval finančnih zavarovanj.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu 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
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 je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
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
ravno tako ni uvrščen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne
smejo sodelovati.
3. Da je ekonomsko-finančno sposoben,
t.j., da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa.
4. Da je v celoti seznanjen z obsegom
javnega naročila in da ga je sposoben izvesti.
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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: pogoji in način plačila: brezplačno
na spletni strani naročnika: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 10. uri, sejna soba 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.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je: 25. 8. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 430-251/2006
Ob-20347/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka
(-e): Ministrstvo za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika
Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta: jr@
mnz.si, faks +386/1/428-57-91.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva
4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr@mnz.si, faks +386/1/428-57-91.
Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče
dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem):
Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva
4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta:
jr@mnz.si, faks +386/1/428-57-91.
Naslov in kontaktne točke, na katere je
treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za notranje zadeve, glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo in montažo
opreme za potrebe PP Kočevje, PP Ilirska
Bistrica in PP Ilirska Bistrica – VDM, št.
430-251/2006.
II. 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Št.

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Sklop 1: PP Kočevje, Pri Unionu 1, Kočevje;
Sklop 2: PP Ilirska Bistrica, Vilharjeva 22,
Ilirska Bistrica;
Sklop 3: PP Ilirska Bistrica-VDM, Ulica
IV. armije, Ilirska Bistrica.
Šifra NUTS SI00
II. 1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava in
montaža opreme za potrebe PP Kočevje,
PP Ilirska Bistrica in PP Ilirska BistricaVDM, po sklopih iz priloge B. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.19.10.00-3, 32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II. 1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: Dobava in montaža opreme
za potrebe PP Kočevje.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Kočevje, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo,
birotehnično opremo, opremo prostora za
pranje vozil, opremo prostorov za pridržanje, opremo prostora za samoobrambo in
fitnes, opremo prostora za elektronsko strelišče, orodje in opremo priročne delavnice
za vzdrževanje, opremo skladiščnih prostorov, audio/video opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.19.10.00-3, 32.00.00.00-3,
36.42.00.00-1.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
116,666.666,66 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 2: Dobava in montaža opreme
za potrebe PP Ilirska Bistrica.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Ilirska Bistrica, ki zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo
opremo, birotehnično opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.19.10.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
116,666.666,66 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo po-
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zvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Sklop št. 3: Dobava in montaža opreme
za potrebe PP Ilirska Bistrica-VDM.
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za potrebe PP Ilirska Bistrica-VDM, ki
zajema: pisarniško, pohištveno in drugo notranjo opremo, birotehnično opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
premet: 30.19.10.00-3.
3) Količina ali obseg: opisi in količine
opreme so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 66,666.666,66
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po pravnomočnosti
sklepa o oddaji naročila, rok za dobavo in
montažo opreme pa je 45 dni od prejema
pisnega obvestila naročnika, da je objekt
primeren za vnos in montažo opreme.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali
več sklopov.
II. 1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opisi in
količine opreme, ki je predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 300,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo 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 izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III. 1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– registracijo,
– potrdilo o nekaznovanju,
– obrtno dovoljenje.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponu-
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dniki morajo v ponudbi predložiti: poročilo
pooblaščenega revizorja (ponudnik ga mora
predložiti v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 50,000.000 SIT).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih,
– tehnični opis ponujene opreme ali prospektni material,
– certifikat o skladnosti opreme za
stole.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-251/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da, predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 8. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da, 4.000
SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43025106, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 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 9. in 11. 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do
15. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
22. 8. 2006 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
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.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da. Schengenski izvedbeni načrt.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): Izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu pogodbe po
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pravnomočnosti sklepov o oddaji naročila,
rok za dobavo in montažo opreme pa je 45
dni od prejema pisnega obvestila naročnika,
da je objekt primeren za vnos in montažo
opreme.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo 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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-20353/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktni
osebi: Frank Mišetič in Tatjana Kajin, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-631, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.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: »Kretniški deli, izolirni stiki
in »EVA« podložne plošče 2006«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop I: kretniški deli (Priloga I),
– sklop II: izolirni stiki (Priloga II),
– sklop III: EVA podložne plošče (Priloga III).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: DDP razloženo v Centralno skladišče Zalog.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kretniški deli, izolirni stiki in EVA podložne plošče
2006 – po specifikaciji v Prilogah I, II in III.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 10. 7. 2006 in/ali konec
31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija: 16,212.000 SIT ali 67.650
EUR za ponujene vse tri sklope, oziroma
12,200.000 SIT oziroma 50.910 EUR za ponujen I. sklop; 2,880.000 SIT oziroma 12.020
EUR za ponujen II. sklop; 1,132.000 SIT oziroma 4.720 EUR za ponujeni III sklop.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kvaliteta,
3. plačilni rok.
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 ju je mogoče do 14. 8. 2006 od 8.
do 9. ure.
Cena: 5.000 SIT + 1.000 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 21
EUR na devizni račun NLB, d.d. IBAN: SI
56029230019346887, SWIFT: LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2006 do 14. ure
v tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.
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: do 15. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 8. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 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: 10. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-20432/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava 2 EMG aparatur s priborom in
potrošnim materialom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
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: dobavni rok: 60 dni od sklenitve
pogodbe za opremo, za pribor in potrošni
material 7 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
Garancija mora veljati do 24. 3. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti.
3. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo 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: rok
plačila je 75 dni od datuma obojestranskega
podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve računa ter 75-dnevni plačilni
rok od datuma dobave pribora in potrošnega
materiala in pravilne izstavitve 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: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in finančno ter tehnično sposobnost ponudnikov
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
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2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilna
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava o zagotavljanju 100% razpisanih vrst in količin opreme, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;
2. izjava o nudenju 75-dnevnega plačilnega roka od datuma obojestranskega
podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve računa ter 75-dnevnega plačilnega roka od datuma dobave pribora in
potrošnega materiala in pravilne izstavitve
računa;
3.1 izjava o dostavi opreme ddp Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo in montirano
v prostore naročnikovega:
– Oddelka za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino;
– Oddelka za nevrološke bolezni;
3.2 izjava o dostavi pribora in potrošnega
materiala ddp Splošna bolnišnica Maribor
– razloženo v skladišče medicinsko-potrošnega materiala;
4.1 izjava o zagotavljanju dobave in
montaže opreme v roku 60 dni od sklenitve
pogodbe;
4.2 izjava o zagotavljanju dobave pribora in potrošnega materiala v roku 7 dni po
prejemu naročilnice ter da bo po vsakem
posameznem naročilu dostavljena celotna
količina naročenega blaga;
5. izjava o zagotavljanju roka uporabe
pribora in potrošnega materiala vsaj še dve
leti od datuma dobave;
6. izjava, da bo tudi po preteku sedmih let dobavljal pribor in potrošni material
po cenah iz ponudbe, korigirane za tečaj
Eura;
7. izjava o zagotavljanju s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem servisu za dobavljeno in montirano opremo;
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Opomba:
Ponudniki morajo predložiti potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in usposobljeni
za servisiranje ponujene opreme.
8. izjava o zagotavljanju odzivnega časa
servisa največ (8) ur po prejemu obvestila
ter maksimalno (48) ur za dobavo rezervnih
delov in odpravo napak;
9. izjava o izvedbi šolanja osebja naročnika za pravilno uporabo opreme;
10. izjava, da bo najkasneje v roku 6
mesecev po dobavi opreme zagotovil šolanje za diagnosticiranje in odpravo napak za
enega kliničnega inženirja v usposobljenem
izobraževalnem centru proizvajalca;
11. izjava o nudenju 12-mesečne garancije za dobavljeno in montirano opremo;
12. izjava o zagotavljanju dobave rezervnih delov še najmanj 7 let po izteku garancijske dobe;
13. CE certifikat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC;
14. izjava, da ima ves pribor in potrošni
material CE oznako, ki jo bo ponudnik na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, Iib in III).
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije, faks 02/33-11-533.
Razpisno dokumentacijo je treba vplačati na
podračun EZR št. 01100-6030278185, s pripisom za RD: EMG aparaturi s priborom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe je treba predložiti do 24. 8. 2006 do 13. 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 24. 2. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2006
ob 12. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost EMG aparatur je 30,000.000 SIT.
Naročnik bo javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z 18. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
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Ob-20450/06
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, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-10, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.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: 62-2006/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kolesa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave – sedeži
poslovnih enot Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 143
koles..
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od izdaje računa. Priloga
računa je podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljena kolesa in stranske
nosilce s torbami. Datum na računu ne sme
biti starejši od datuma prejema blaga s strani naročnika. Na računu mora biti označen
sklic na pogodbo.
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:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 20. 9.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, iz katere je razvidna
servisna mreža pooblaščenih serviserjev, ki
so kadrovsko in tehnično usposobljeni za
izvajanje vzdrževanja koles v garancijski in
izven garancijski dobi,
– izjava ponudnika, ki dokazuje, da je
ponudnik pooblaščen prodajalec za ponujeno znamko koles,
– izjava ponudnika, ki dokazuje, da je
splošna garancija za celotno kolo najmanj
12 mesecev. Garancijski rok začne teči z
dnem predaje sredstva končnemu uporabniku (pismonoši),
– izjava ponudnika, da bo ponudnik organiziral izobraževanje skrbnikov voznih
parkov PE glede pravilne in gospodarne
uporabe koles, in sicer na vseh PE,
– izjava ponudnika, da bo ponudnik predložil: navodila za uporabo v slovenskem
jeziku, garancijsko in servisno knjižico. Ponudnik pripravi krajša navodila za vzdrževanje in uporabo oziroma opozorila za kolesa
(list A4),
– izjava ponudnika, s katero se proizvajalec koles zavezuje, da bo zagotavljal vse
rezervne dele pri pooblaščenih serviserjih
praviloma v 24 urah, najpozneje pa v treh
delovnih dneh,
– izjava ponudnika, s katero se ponudnik
zavezuje, da bo na vsakem kolesu pred dobavo izvedel prvi servis,
– izjava ponudnika, s katero se ponudnik
zavezuje, da bo za nenačrtovane izpade
(npr. nerazpoložljivost z rezervnimi deli, pogoste okvare) koles v času življenjske dobe
(4 leta) le-teh nudil nadomestna kolesa, in
sicer vsaj 4 kolesa.
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: s pogajanji.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno (75 točk),
– servisno mrežo (15 točk) in
– garancijsko dobo (10 točk).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006 do 12.
ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025,
sklic
0000-17.
Prosimo,da dokazilo o opravljenem plačilu
in vaš točen naslov pošljete po mailu ali
faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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 20. 9. 2006.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20454/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 30
Ni-Cd baterij tipa M izdelano po tehnologiji FNC (poIEC 623 točka 2.1), po 18 celic
s kapaciteto v razponu od 250 Ah do 270
Ah in 2 bateriji tipa M tehnologija FNC
365-385 Ah za potniške vagone.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: SŽ-CD Proizvodnja Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 30 NiCd baterij tipa M izdelano po tehnologiji
FNC v razponu od 250 do 270Ah in 2 Ni-Cd
bateriji tipa M izdelano po tehnologiji FNC v
razponu od 365 do 385 Ah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 7. 2006 in/ali konec
15. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– 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 podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika;
c) podpisane izjave najmanj treh železniških uprav, da uporabljajo baterije 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: ne.
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. cena,
2. stroški vzdrževanja,
3. jamstvo za kakovost.
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 ju je mogoče do 31. 8. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 40 EUR na devizni
račun NLB št. IBAN SI 56029230019346887,
SWIFT: LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo
je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o
plačilu je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2006 do 14. ure
v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska
ul. 11, 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: do 1. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 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: 6. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-20467/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., kontaktna oseba: Katja Markič, Tržaška cesta 27,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/750-81-10,
faks 01/750-81-11, elektronska pošta: razvoj@komunala.com, internetni naslov:
www.komunalno-podjetje-logatec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-589/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za obdobje
2007–2009.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Logatec in Občina Cerknica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
električne energije za obdobje 2007–2009.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.
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
navesti morebitne podizvajalce. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora
skupina ponudnikov predložiti 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:
za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,
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,
3. 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,
4. da ima ponudnik izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov,
5. pogoje referenc; da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel dobavo vsaj trem
javnim naročnikom v enaki ali večji količini,
kot je predmet tega javnega naročila za obdobje enega leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali BON 3.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. iz razpisne dokumentacije izpolnjena
izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,
5. iz razpisne dokumentacije izpolnjeno
in od naročnikov potrjeno potrdilo referenc.
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: 28. 8. 2006, cena:
12.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije se lahko poravna na blagajni Komunalnega podjetja Logatec ali na
transakcijski račun št. 02025-0010650607,
NLB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 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. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se naročniku
izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 13. uri; v prostorih Komunalnega podjetja
Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, Logatec.
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: 7. 7. 2006.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Ob-20469/06
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: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 6/06.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pometalnega stroja – 6 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.44.30-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
40,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena: 60 točk,
2. dobavni rok: 5 točk,
3. preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
14 točk,
4. servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 6/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 8. 2006, cena:
2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d. številka 02924-0020286671 oziroma na
blagajni podjetja Snaga, d.o.o., Povšetova
6, 1000 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro, s pripisom JR B 6/06 in identifikacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 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: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
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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: 7. 7. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-20474/06
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 01/474-52-12, elektronska pošta: 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.
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: 961-09/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava aktivne omrežne komunikacijske opreme, požarne pregrade za glavni
strežnik z/Series in sistema za daljinsko
upravljanje strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. Dobava 1. sklopa na naslednje lokacije:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Ljubljana, Trg OF 12,
– Ljubljana, Masarykova 17,
– Ljubljana, Linhartova 51,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Celje, Ipavčeva ulica 6,
– Koper, Pristaniška ulica 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Jesenice, Ulica Maršala Tita 73,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Ptuj, Trstenjakova 9,
– Murska Sobota, Kocljeva 12 d,
– Murska Sobota, Kocljeva 9,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Krško, Cesta krških žrtev 67,
– Črnomelj, Kolodvorska 34,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
4,
– Velenje, Prešernova 7,
– Trbovlje, Sallaumines 2.
2. Dobava 2. sklopa na:
– ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
3. Dobava 3. sklopa na:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška ulica 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15
– Murska Sobota, Kocljeva 12 d.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.40.00.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 32.57.30.00-0; 32.50.00.00-8;
30.24.00.00-3; 30.24.20.00-7; 30.24.60.00-5;
32.57.00.00-9.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.40.00.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.24.60.00-5; 30.24.20.00-7;
32.50.00.00-8.
2) Kratek opis: aktivna omrežna komunikacijska oprema.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.20.00-7.
2) Kratek opis: požarna pregrada za
glavni strežnik z/Series.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 32.57.30.00-0.
2) Kratek opis: sistem za daljinsko upravljanje strojne opreme.
3) Obseg ali količina: razvidno 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:
1. sklop: aktivna omrežna komunikacijska oprema,
2. sklop: požarna pregrada za glavni
strežnik z/Series,
3. sklop: sistem za daljinsko upravljanje
strojne opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4% od vrednosti ponudbe, izdana s
strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20
dni po poteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka za dobavljeno, postavljeno in preizkušeno opremo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
1. Rok plačila za vso dobavljeno opremo
je 30 dni (za vse sklope) od prejema računa,
ki je izstavljen po dobavi opreme ter podpisu
dobavnice.
2. Rok plačila za izvedbo vseh zahtevanih storitev je 30 dni (za vse sklope) od prejema računa, ki je izstavljen po opravljenih
zahtevanih storitvah na posamezni lokaciji
izvedbe javnega naročila ter podpisu primopredajnega zapisnika.
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
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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 v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran 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-UPB1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
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. Podatki o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005,
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 ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo 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 uporabnikov, Ur.
l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik 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. Izjava proizvajalca ponujene opreme,
da je ponudnik po standardih proizvajalca
opreme usposobljen izvesti predmetni javni
razpis (izjavo predložijo ponudniki, ki se prijavljajo na 1. in/oziroma 2. sklop).
2. Izjava proizvajalca opreme o usposobljenosti ponudnika za namestitev in vzdrževanje ponujene opreme (izjavo morajo
predložiti ponudniki, ki se prijavljajo na 3.
sklop);
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3. Izjava proizvajalca opreme, da je ponudnik usposobljen po standardih proizvajalca opreme zagotavljati vzdrževanje ponujene opreme v razpisu v režimu 7 x 24
x 365 (sedem dni, štiriindvajset ur, tristo
petinšestdeset dni) s časom odprave napake:za 1. sklop: v roku 4 ur od prijave napake v Ljubljani in 6 ur na ostalih lokacijah
naročnika, za 2. sklop: v roku 4 ur od prijave
napake v Ljubljani;
4. Dokumentacija proizvajalca opreme,
iz katere bo razvidno, da ponujena oprema
izpolnjuje zahteve iz razpisa.
5. Izjava proizvajalca opreme, da je ponujena oprema v skladu z relevantno slovensko
zakonodajo glede varnosti, elektromagnetne
združljivosti in zahtevami za radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo (za
opremo, ki se priključuje na javno telekomunikacijsko omrežje). (zgoraj navedeno dokumentacijo morajo predložiti ponudniki, ki se
prijavljajo za 1. in/oziroma 3. sklop).
6. Certifikat kakovosti po ISO 9001:2000,
ki ga mora imeti servisna služba ponudnika
(certifikat morajo predložiti ponudniki, ki se
prijavljajo na 1. in/oziroma na 2. SKLOP);
7. Fotokopije relevantnih strani pogodbe,
sklenjene s proizvajalcem ponujene opreme, iz katerih bo razvidno, da ima ponudnik
direkten dostop do proizvajalčevega centra
za tehnično pomoč (dokumentacijo pod to
točko morajo predložiti ponudniki, ki se prijavljajo na 1. in/oziroma na 2. sklop);
8. Izjava ponudnika, da bo zagotavljal
telefonsko pomoč in po potrebi pomoč na
naročnikovi centralni lokaciji vsak delovnik
od 8. do 16. ure po lokalnem času.
9. Izjava ponudnika, da ima organizirano
neprekinjeno dežurno službo 365 dni v letu,
24 ur dnevno za podporo pri odpravljanju
napak na opremi, ki jo je ponudil v predmetnem javnem razpisu, dostopno preko
klicnega centra za pomoč uporabnikom in
dokument, ki natančno opisuje organizacijo servisne službe ter postopke prijave in
odprave napak z natančnimi eskalacijskimi
postopki v primeru prijave napak (izjavo in
dokument morajo predložiti ponudniki, ki se
prijavljajo na 1. in/oziroma 2. sklop).
10. Izjava ponudnika, da ima zaposlenega vsaj enega najvišje usposobljenega strokovnjaka oziroma eksperta za WAN/LAN,
ter najmanj enega najvišje usposobljenega
strokovnjaka oziroma eksperta za področje
varnosti, skupaj z veljavnimi dokazili (certifikati, potrdila) proizvajalca ponujene opreme
in dokazili o zaposlitvi (npr. kopija delovne
knjižice) – najvišje usposobljen strokovnjak
oziroma ekspert za WAN/LAN in najvišje
usposobljen strokovnjak oziroma ekspert za
področje varnosti morata biti dve različni
osebi (izjavo, veljavna dokazila proizvajalca
ponujene opreme in dokazila o zaposlitvi
morajo predložiti ponudniki, ki se prijavljajo
na 1. sklop).
11. Izjava ponudnika, da ima zaposlena
vsaj dva najvišje usposobljena strokovnjaka
oziroma eksperta za ponujeno opremo požarne pregrade skupaj z veljavnimi dokazili
(certifikati, potrdila) proizvajalca ponujene
opreme in dokazili o zaposlitvi (npr. kopija
delovne knjižice)
(izjavo, veljavna dokazila proizvajalca
ponujene opreme in dokazila o zaposlitvi
morajo predložiti ponudniki, ki se prijavljajo
na 2. sklop);
12. Izjava ponudnika, da razpolaga z lastno zalogo rezervnih delov, ki je dostopna
24 ur dnevno, 365 dni v letu, v obsegu
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in vrsti, ki kadarkoli zagotavlja zamenjavo
katerekoli dobavljene opreme, za katero
veljajo posebni garancijski pogoji, z enako
opremo ali njenim funkcionalnim ekvivalentom. Ponudnik za čas trajanja pogodbe
daje naročniku pravico, da kadarkoli, brez
vnaprejšnje najave, preveri razpoložljivost
in obseg rezervne opreme, ki je predmet
razpisa. (izjavo morajo predložiti ponudniki,
ki se prijavljajo za 1. sklop).
13. Izjava ponudnika, da je ponujena aktivna omrežna komunikacijska oprema nova
in ne tovarniško obnovljena (izjavo morajo
predložiti ponudniki, ki se prijavljajo na 1.
sklop).
14. Izjava ponudnika, da se za razpisano opremo obvezuje naročniku v dobi prvih
12 mesecev od prejema opreme in izvedbe
vseh zahtevanih storitev zagotavljati poljubne verzije sistemske programske opreme
po želji in potrebi naročnika, kakor tudi nadgradnje dobavljene programske opreme z
novimi funkcionalnostmi, brez dodatnih finančnih obveznosti za naročnika.
15. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom.
16. Certifikati oziroma potrdila proizvajalca ponujene opreme o specializiranosti
ponudnika (le te predložijo ponudniki, ki se
prijavljajo na 1. sklop). V primeru da ponudnik navedenih dokumentov ne bo predložil,
ne bo izločen iz nadaljnjega postopka (ponudba iz tega razloga ne bo nepravilna!), saj
le ti ne služijo kot dokazila za izpolnjevanje
pogojev, temveč so potrebni le kot podlaga za ocenjevanje ponudb po postavljenem
merilu.
17. Za 1. sklop: referenčna lista ponudnika z navedbo vsaj enega naročnika, pri katerem je ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo predmetnega javnega naročila vzpostavil
prostrano omrežje z več kot 5 lokacijami s
tehnologijo VPN povezav z enkripcijo, postavitvijo sistema požarnih pregrad, kontrolo
dostopa v omrežje in sistemov upravljanja
celotnega omrežja z enako ali funkcionalno
ekvivalentno opremo istega proizvajalca, kot
jo ponuja v tem javnem razpisu, skupaj z
referenčnimi potrdili naročnikov; in/oziroma
Za 2. SKLOP: Referenčna lista ponudnika z
navedbo vsaj enega naročnika, pri katerem
je ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo
predmetnega javnega naročila vzpostavil
FW na sistemu z/Series z enako ali funkcionalno ekvivalentno opremo istega proizvajalca, kot jo ponuja v tem razpisu skupaj z
referenčnimi potrdili naročnikov.
18. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja rok dobave opreme in izvedbe
vseh zahtevanih storitev največ 60 dni.
19. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja za vso opremo, ki je predmet
te pogodbe, garancijo 12 mesecev.
20. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba), da bodo za razpisano opremo iz 1.
sklopa za čas prvih 12 mesecev od dobave
opreme in izvedbe vseh zahtevanih storitev
veljali posebni garancijski pogoji, v katerih
se izvajalec obvezuje odpraviti napake na
nedelujoči opremi oziroma jo zamenjati z
enako opremo ali njenim funkcionalnim ekvivalentom na lokaciji naročnika po Sloveniji
(na mestu namestitve opreme) najkasneje v
roku 4 ur od prijave napake v Ljubljani in 6
ur od prijave napak na ostalih lokacijah, 24
ur dnevno vseh 7 dni v tednu
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in/oziroma
Izjava ponudnika (obrazec Ponudba), da
bodo za razpisano opremo iz 2. sklopa za
čas prvih 12 mesecev od naročnikovega
prejema opreme veljali posebni garancijski
pogoji, v katerih se izvajalec obvezuje odpraviti napake na nedelujoči opremi oziroma jo zamenjati z enako opremo ali njenim
funkcionalnim ekvivalentom na lokaciji naročnika po Sloveniji (na mestu namestitve
opreme) najkasneje v roku 4 ur od prijave
napake v Ljubljani
in/oziroma
Izjava ponudnika (obrazec Ponudba), da
bodo za razpisano opremo iz 3. sklopa za
čas prvih 12 mesecev od naročnikovega
prejema opreme veljali posebni garancijski
pogoji, v katerih se izvajalec obvezuje odpraviti napake na nedelujoči opremi oziroma jo zamenjati z enako opremo ali njenim
funkcionalnim ekvivalentom najkasneje v
roku 24 ur po prijavi napake, prijava 8 ur na
dan, vsak delovni dan.
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:
Ponudbena cena – maksimalno število
točk je 80 (I.sklop), 85 (II. sklop) in 95 (III.
sklop).
Usposobljenost ponudnika – maksimalno število točk je 5 (I. sklop).
Reference – maksimalno število točk je
5 (I. in II. sklop).
Usposobljenost kadrov – maksimalno
število točk je 5 (I. in II. sklop).
Celovitost ponudbe – 5 točk (I., II. in III.
sklop).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-09/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 8. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na
transakcijski račun, št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem 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: 24. 8. 2006 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. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 12. 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:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer
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v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-20475/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.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: Ajda Čeledin, Trg Osvobodilne
fronte 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: Ajda Čeledin, Trg
Osvobodilne fronte 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.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: PO-INFO-01/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojna in programska oprema za vodenje postopka priprave citostatične terapije (postopek s pogajanji).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.16.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmeti 30.24.30.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina javnega naročila je določena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Garancija za resnost ponudbe; vrednost: 5000 EUR; veljavnost: najmanj do
5. 9. 2006.
2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; vrednost: 10% od pogodbene vrednosti; veljavnost: od sklenitve
pogodbe / do še najmanj enega dne po implementaciji sistema v produkcijo.
3. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku; vrednost: 10% od pogodbene vrednosti; veljavnost: od implementacije
sistema v produkcijo / do še najmanj enega
dne po prenehanju garancijske dobe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
pogoji: 60 dni po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponu-

dnika 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 je v zadnjih treh letih pred
rokom za oddajo ponudbe, razvil in uspešno
imlementiral v produkcijo najmanj tri sisteme, enakovredne sistemu, ki ga ponuja v
svoji ponudbi;
5. ponujen sistem mora biti popolnoma
skladen z naročnikovimi tehničnimi zahtevami (obrazec A-10 Specifikacije – tabela I:
Zahteve naročnika);
6. licenca, garancija, vzdrževanje in servisni pogoji v skladu s specifikacijami (obrazec A-10) z naslednjimi poudarki:
– neomejena uporaba in adaptacija sistema na enem omrežju,
– vzdrževanje programske opreme na
daljavo in na lokaciji naročnika,
– vzdrževanje strojne opreme na lokaciji
naročnika,
– pomoč uporabnikom (t.i. help desk),
– tri leta garancije.
7. roki dobave, instalacije, razvoja in integracije sistema ne bodo presegli rokov,
določenih v obrazcu Predračun (obrazec
A-7);
8. vsaj dva strokovnjaka morata tekoče
govoriti angleški jezik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence; če ponudnik posebnega
dovoljenja ne bo predložil, bo naročnik štel,
da je s podpisom ponudbe podal izjavo, da
ga za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, ne potrebuje;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo pod točko 4. ponudnikovo izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca Prijava (obrazec A-4) iz tabele 1.6 Reference;
Dokazilo pod točko 5. ponudnikovo izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca
A-10 Specifikacije – tabela II: Tehnični opis
ponujenega sistema;
Dokazilo pod točko 6. ponudnikovo izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca A-10
Specifikacije – tabela III: Dodatne zahteve;
Dokazilo pod točko 7: ponudnik potrdi
izpolnjevanje pogoja s podpisom ponudbe
(podpis ponudbe je v obrazcu A-8 Podpis
ponudbe);
Dokazilo pod točko 8: ponudnikovo izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca
A-11 Kapacitete.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PO-INFO-01/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni
strani www.praetor.si, rubrika Javna naročila
ali na pisno zahtevo na: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006 do 13.
ure.
Ponudbe morajo do roka za predložitev
prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 7. 7. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo
javno.
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: naročnik je
za isti predmet javnega naročila predhodno izvedel odprti postopek z oznako OPINFO-01/06, na katerega ni prejel nobene
pravilne ponudbe, zato bo izvedel postopek
s pogajanji, v okviru tega postopka pa bo k
pogajanjem povabil edinega ponudnika, ki je
oddal ponudbo na predhodno izvedeni razpis (ARS Pharmaceutica GmbH, Zum Fürstenmoor 11, D-21079 Hamburg, Nemčija),
pri čemer naročnik ne bo bistveno spremenil
prvotno določenega predmeta javnega naročila in razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana

Gradnje
Ob-20579/06
Popravek
V javnem razpisu za prenovo garažnega
objekta, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
65 z dne 23. 6. 2006, Ob-17569/06, naročnika Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, se točka I.1) Uradno ime in naslov
naročnika pravilno glasi: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Uredništvo
Št. 1141/2006

Ob-20117/06
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Na javni razpis za »rekonstrukcijo vaških
poti v vasi Dolnje Ležeče«, objavljen v Ur. l.
RS, 51-52 z dne 19. 5. 2006, Ob-13666/06
in popravek javnega razpisa št. 793/2006
za »rekonstrukcijo vaških poti v vasi Dolnje Ležeče« Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5.
2006, Ob-14643/06, so prispele 3 pravočasne ponudbe. Nepravočasnih ponudb ni
bilo. Postopek odpiranja ponudb je bil izpeljan dne 19. 6. 2006 ob 13.30, vsi ponudniki
pa so prejeli Zapisnik o odpiranju ponudb
za »rekonstrukcijo vaških poti v vasi Dolnje
Ležeče«.

Št.

Po pregledu prispelih ponudb je naročnik
ugotovil, da ponudbene cene vseh prispelih
ponudb presegajo višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo in se skladno s 4. členom Pravilnika o ugotovitvi, kdaj
šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali
nesprejemljivo (Ur. l. RS, št. 33 z dne 6. 4.
2004), ki govori o nesprejemljivosti ponudbe, odločil za zavrnitev vseh ponudb, kot to
določa 76. člen Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB1).
Občina Divača
Ob-20114/06
Dopolnitev
V zvezi z objavo javnega naročila za
Izvedbo investicijskih del v zaporih Dob po
sistemu ''funkcionalni ključ v roke'' – gradbena, obrtniška in instalacijska dela po sklopih
(Ob-19416) obveščamo ponudnike, da v poglavju III.2.1) naročnik dopolnjuje pogoje še
z naslednjim pogojem:
Pogoj, ki se zahteva od ponudnikov, ki
se prijavljajo na 3: sklop: dobava in montaža
sistema videonadzora:
– da ima veljavno licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, ki jo
skladno z zakonom o zasebnem varovanju
izdaja ministrstvo za notranje zadeve.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-20238/06
Popravek
V javnem naročilu za izbiro izvajalca izgradnje komunalne infrastrukture v območju občinskega lokacijskega načrta Planina
– jug, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
67-68 z dne 30. 6. 2006, Ob-18729/06, se
točka II.1.9) Razdelitev na sklope, pravilno
glasi:
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
MID Investicije d.o.o.
Ob-20491/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006, Ob-19576/06,
za ureditev lokalne ceste LC 269020, odsek
LC 269021 v romskem naselju Pušča – II.
faza, se spremenijo točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana
Mestna občina Murska Sobota
Ob-19947/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Dominik Skumavec, Gorenjska c. 19, 4240
Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: dominik.skumavec@radovljica.si, internetni
naslov: www.radovljica.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: 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: 430-2-0011/2006-700.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova bankin v dolžini ca. 3 km, delne
preplastitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zapuže, Zg. Otok, Sp.
Otok v Občini Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
bankin v dolžini ca. 3 km, delno tudi preplastitve.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 10. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo del.
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: podjetje ali samostojni podjetnik, registriran za izvajanje nizkih gradenj.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz registra podjetij ali samostojnih
podjetnikov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: minimalni letni
promet vsaj 20 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo (potrjena referenca)
o izvedbi podobne investicije v vrednosti
vsaj 20 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: 430-20011/2006-700.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:01302-0100007805,
sklic:
00
71300050-3236-44355.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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 1. 10. 2009.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ali oseba s pooblastilom zastopnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 13. uri; Radovljica, Gorenjska c. 19.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4)
Dodatne
informacije:
jure.klancnik@radovljica.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Občina Radovljica
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Ob-19950/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-23-09, faks 02/654-23-19, elektronska pošta: Obcina.pesnica@pesnica.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: 956-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitvena dela na občinskih cestah v
letu 2006, 2007 in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Pesnica.
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 in odseki predvideni za obnovo so opredeljeni v proračunu Občine Pesnica za posamezno proračunsko leto.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se izvajajo v letih 2006, 2007
in 2008.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 31. 7. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega
postopka predložiti bančne garancije: za
resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: potrjene situacije s strani nadzornega organa in
investitorja. Rok plačila najmanj 60 dni od
prispetja 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.
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:
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 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
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ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil 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 ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da je v zadnjem letu, pred objavo javnega naročila zgradil najmanj tri tovrstne
objekte;
10. da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izdaja pristojni davčni
urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazenske
evidence;
4. 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 za oddajo
ponudbe);
6. izjava ponudnika, da ni dal zavajujoče
podatke;
7. dokazila iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa BON 1 in BON 2 ali podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun;
8. seznam najvažnejših dobav blaga oziroma izvedbe gradenj.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo, da razpolaga z zadostnimi kapacitetami za izvedbo javnega 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: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-17781/06 z dne 23. 6.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 956-1/2006-FV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Občine Pesnica št.: 01289 – 0100008733 pred dvigom
razpisne dokumentacije.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 11. uri; Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru – sejna soba klet.
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. 7. 2006.
Občina Pesnica
Ob-19952/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca
Zapušek, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.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: 430-0040/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Savske ceste – razširitev in rekonstrukcija vozišča, hodnik za pešce in
kolesarska steza in ureditev odvodnjavanje in komunalnih vodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra NUTS SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.20-6.
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: do 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2.000.000 SIT, izstavljena v skladu z vzorcem garancije;
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
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dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazila, 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;
– dokazila, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je povprečni letni promet
ponudnika v letu 2005 enak ali večji od
200,000.000 SIT;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih petih letih izvedel najmanj eno delo s področja nizkih
gradenj (rekonstrukcija ceste) v vrednosti
več kot 50,000.000 SIT.
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 cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0040/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi Mojci
Zapušek. Pri dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu in ID št.
za DDV – po faksu št.: 07/816-12-10 na TRR
Občine Sevnica, št. 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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 15. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe desno).
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: 3. 7. 2006
Občina Sevnica
Ob-19953/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca
Zapušek, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.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: 430-0041/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestni most čez potok Sevnična.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevnica.
Šifra NUTS SI006.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.20-6.
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: do 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, izstavljena v skladu z vzorcem garancije;
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– dokazila, da ima potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– dokazila, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– dokazila, 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;
– dokazila, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5565

– dokazilo, da je povprečni letni promet
ponudnika v letu 2005 enak ali večji od
200,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je v zadnjih petih letih izvedel najmanj eno delo s področja nizkih
gradenj (izgradnja mostu) v vrednosti več
kot 50,000.000 SIT.
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 cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0040/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave v Uradnem listu RS, pri kontaktni
osebi Mojci Zapušek. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o vplačilu in ID št. za DDV – po faksu št.:
07/816-12-10 na TRR Občine Sevnica, št.
01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 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 15. 10. 2006 ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Sevnica (v
pritličju stavbe desno).
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: 3. 7. 2006.
Občina Sevnica
Ob-19954/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Andrej Drnovšek, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/565-57-06,
faks 03/566-40-11, elektronska pošta: andrej.drnovsek@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija javne ceste št. 280040 Vače - Potok - Podbukovje - Rovišče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Zagorje ob Savi,
KS Senožeti - Tirna.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek avgust 2006 in konec
najkasneje 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi-podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrditvi situacije.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
ne smejo biti starejši od 60 dni od datuma
oddaje ponudbe).
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem
ali zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje - kazenska evidenca,
da v preteklih petih letih pred objavo naročila, ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih
dejanj (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja v zadnjih
petih letih niso bili pravnomočno obsojeni
oziroma vpisani v kazensko evidenco.
3. Ponudnik mora sprejemati vse pogoje
razpisne dokumentacije in ne sme dati zavajajočih podatkov.
Dokazilo: potrjena obrazca izjav ponudnika
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen
je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države,v kateri ima sedež.
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Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument ne sme biti starejši od 60
dni od datuma oddaje ponudbe).
2. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
3. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, do podizvajalcev, dobaviteljev
blaga in kooperantov pa mora imeti poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti.
Dokazila:
– BON-1 in BON-2 (dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe),
– originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran (dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb),
– potrjen obrazec izjave ponudnika po
Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov s prilogo-mnenjem pooblaščenega revizorja.
– izpolnjen in potrjen obrazec izjave ponudnika o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izpolniti seznam najvažnejših izvedb gradenj in priložiti zahtevane priloge.
Dokazilo: seznam najvažnejših izvedb
gradenj s potrjenimi priporočili (podrobnosti
v razpisni dokumentaciji).
2. Ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
skladno s 77. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04) in razpolagati z zadostnim
številom strokovnih delavcev, potrebnih za
izvedbo naročila.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije s priloženimi dokazili o delovnem razmerju in izobrazbi za odgovornega vodjo
del.
3. Izkazati mora zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila
skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
110/02, 47/04).
Dokazilo: fotokopija zavarovalne police
ali lastna izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo o sklenitvi tovrstnega
zavarovanja.
4. Razpolagati mora z ustrezno strojno
mehanizacijo za izvedbo del.
Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije.
5. Izkazati mora dobro opravljanje gradbenih del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe z najmanj tremi gradnjami na področju razpisa-podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan med
8. in 12. uro na oddelku za gospodarske
javne službe na sedežu Občine Zagorje ob
Savi.

Cena: 12.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo
o nakazilu zneska 12.000 SIT na podračun proračuna 01342-0100018358 pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 8. 2006 do
13. ure ne glede na vrsto prenosa.
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: min. 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2006
ob 13.30 v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
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. 7. 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-19955/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks
02/741-53-31, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
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: 430-00098/2006 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prestavitev lokalne ceste v Svetinjah I.
etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Svetinje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 tednov od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
7,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR K3) razpisne dokumentacije; izbrani
ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je 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:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 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 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 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 sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;
– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposoben:
– da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh
poslovnih letih najmanj v višini trikratne po-
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nujene vrednosti javnega naročila in da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje
manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj enega dela s področja,
ki je predmet javnega razpisa v vrednosti
nad 30,000.000 SIT;
– da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del po 77.
členu Zakona o graditvi objektov;
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje zadnje pravno-relevantno stanje za
pravne osebe oziroma fotokopija potrdila
o vpisu v register samostojnih podjetnikov
(vključno z dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje
pravno – relevantno stanje za fizične osebe
(samostojne podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev podizvajalcev in kooperantov,
poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja,
ki je predmet razpisa kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga 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.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 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. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 10. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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. 7. 2006
Občina Ormož
Ob-19957/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Boris Novak,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-00, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si, internetni
naslov: www.ormoz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ormož, kontaktna
oseba: Marinka Vajda, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-12, faks
02/741-53-31, elektronska pošta: marinka.vajda@ormoz.si,
internetni
naslov:
www.ormoz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ormož, kontaktna oseba: Mateja Petek,
Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-53-21, faks 02/741-53-31, elektronska pošta: mateja.petek@ormoz.si, internetni naslov: www.ormoz.si.
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: 430-000106/2006 7 10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija lokalne ceste Lahonci
– vezna cesta: LC 223-300, JP 802-500,
JP 802-540.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Lahonci – območje
Občine Ormož in Občine Ljutomer.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 tednov od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR. K1) razpisne dokumentacije v višini
3,500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K2) razpisne
dokumentacije, v višini 10% pogodbene
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javna naročila
investicijskega značaja v vrednosti več kot
50,000.000 SIT po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju v višini vrednosti del
iz podizvajalskih in kooperantskih pogodb,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(OBR K3) razpisne dokumentacije; izbrani
ponudnik jo predloži najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (OBR. K4) razpisne
dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, kot je 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:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 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 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 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 sme voditi izredna uprava, oziroma ne
sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– da ima poravnane davke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali dobaviteljev;

– da izpolni in podpiše izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika;
– da je ekonomsko – finančno sposoben:
da znaša višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih najmanj v višini trikratne ponujene
vrednosti javnega naročila in da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot
3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki
v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
ali kadrovskimi zmogljivostmi: da je bil v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj enega dela s področja, ki je predmet
javnega razpisa v vrednosti nad 30,000.000
SIT; da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. členu
Zakona o graditvi objektov;
– da predložni seznam razpoložljive
opreme kot to zahteva priloga v razpisni
dokumentaciji;
– da predloži dokazila o razpolaganju z
osebo, ki izpolnjuje za odgovornega vodjo
del po 77. členu ZGO;
– da predloži seznam kadrov kot to zahteva priloga v razpisni dokumentaciji;
– da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
(redni izpis iz sodnega registra), ki izkazuje
zadnje pravno-relevantno stanje za pravne
osebe oziroma fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov (vključno z
dejavnostmi) pristojne izpostave Davčnega
urada RS, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje za fizične osebe (samostojne
podjetnike posameznike);
– izpisek iz sodne upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom ali enakovredno
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom oziroma podpisana in žigosana izjava ponudnika, da za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebuje posebnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da se zoper njega ne vodi postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ter da
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ni bil uveden katerikoli drug zgornjim postopkom soroden postopek kot to zahteva
priloga razpisne dokumentacije;
– originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS o poravnavi vseh davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 30 dni;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– podpisana in žigosana izjava podizvajalcev, ki sodelujejo s ponudnikom pri ponudbi, da je imel ponudnik v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med izvajalcem in podizvajalci;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da bo skladno z zahtevami naročnika
tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kot to zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– podpisana in žigosana izjava ponudnika, da ima do naročnika poravnane vse
zapadle obveznosti kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije;
– v kolikor znaša vrednost javnega naročila več kot 50 mio SIT, poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev podizvajalcev in
kooperantov, poročilo ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leto 2003, 2004,
2005 (bilance morajo biti revidirane) v primeru, da je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov oziroma, če teh zaradi pravnega statusa nima
pa davčne napovedi za ta leta;
– tabela z vpisanimi podatki o celotnih
skupnih prihodkih za pretekla tri leta kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– BON 2 ali enakovredno drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne
banke, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih pred izdajo BON 2 oziroma potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe s področja,
ki je predmet razpisa kot to zahteva priloga
razpisne dokumentacije, vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel – pogodbo posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki
potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– seznam razpoložljive opreme, kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije;
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO – kopije pogodbe o delu
oziroma pogodbe o zaposlitvi in potrdila o
opravljenem strokovnem izpitu ter delovnih
izkušnjah ali druga vsaj enakovredna dokazila z fotokopijo veljavnega potrdila IZS;
– seznam kadrov ponudnika, ki bodo odgovorni za izvajanje javnega naročila kot to
zahteva priloga razpisne dokumentacije.
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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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 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. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno – osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 11. uri, Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, sejna soba št. 15.
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. 7. 2006.
Občina Ormož
Št. 43002-005/2006
Ob-20004/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveta Ana, Viktor Kapl, Sveta Ana v
Slov. goricah 17, 2233 Sveta Ana v Slov.
goricah, Slovenija, tel. 02/729-58-80, faks
02/729-58-85, elektronska pošta: obcina@
sv-ana.si, internetni naslov: www.sv-ana.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: 43002-005/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija odsekov občinske ceste
JP 895-560 Lokavec-Dominko (dolžina
1.500 m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sveta Ana, naselje Lokavec.
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: modernizacija odsekov občinskih cest JP 895-560
Lokavec-Dominko; l = 1500 m, š = 3m + 2x
0,5 m mulda.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 1. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešnem tehničnem pregledu.
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 pri pristojnem sodišču ali
drugem organu, ponudnik ni v kazenskem
postopku v zvezi z njegovim poslovanjem ali
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik je finančno
in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
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 3. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT (DDV vključen v
ceno).
Pogoj in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Sveta Ana št.
01381-0100010821, pred dvigom razpisne
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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 9. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno, pripombe na postopek odpiranja lahko posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 13. uri, Občina Sveta Ana, Sv. Ana v
Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na občinski upravi
Občine Sveta Ana vključno do 7. 8. 2006.
Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku tudi na
e-naslov: obcina@sv-ana.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Občina Sveta Ana
Št. 43027-17/06
Ob-20087/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.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: 43027-18/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za modernizacijo ceste Dolenje–Tevče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dolenje–Tevče.
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 16. 8. 2006, konec 30. 9.
2006.
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: določeno 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: 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:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43027-18/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na podračun
EZR št. 01201-0100014597. Razpisna dokumentacija bo na voljo tudi na spletni strani
Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod
rubriko Razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 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 od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 10.15; odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.
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: 30. 6. 2006.
Občina Ajdovščina
Št. 43027-18/06
Ob-20088/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.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: 43027-17/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izgradnjo Doma krajanov
Žapuže.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žapuže.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 3.
2007.
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: določeno 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: 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: s pogajanji.
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: 43027-17/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na podračun
EZR št. 01201-0100014597. Razpisna dokumentacija bo na voljo tudi na spletni strani
Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod
rubriko Razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 8. 2006 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 od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2006
ob 10.15; Odpiranje ponudb bo v mali sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.
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: 30. 6. 2006.
Občina Ajdovščina
Ob-20105/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Marjan Jug, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-33,
05/335-01-34, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Marjan Jug, Trg E.
Kardelja 1, soba št. 24/I. nadstropje, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-33,
faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Nova gorica, kontaktna oseba: Marjan Jug, Trg E.
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Kardelja 1, soba št. 24/I. nadstropje, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-33,
faks 05/302-12-71, elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Nova Gorica, kontaktna oseba: Marjan
Jug, Trg E. Kardelja 1, glavna pisarna, soba
št. 38/I. nadstropje, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-33, faks 05/302-12-71,
elektronska pošta: Marjan.Jug@Nova-Gorica.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba; izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki ustrezajo zahtevam, določenim s
strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja poslovilne dvorane
na mestnem pokopališču v Stari Gori.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja II. faze poslovilne dvorane na
mestnem pokopališču v Stari Gori.
I. faza (konstrukcija) je zaključena.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestno pokopališče v
Stari Gori pri Novi Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
– II. faza – gradbena dela,
– II. faza – obrtniška dela,
– instalacijska dela.
2) Kratek opis: vsa dela z izjemo konstrukcije (izvedena v I. fazi) in strojne opreme, nevgradnih svetil in opreme ozvočenja
(II. sklop).
Sklop št. 2
2) Kratek opis: strojna oprema (klimat,
hladilni agregat), nevgradna svetila in oprema ozvočenja.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
II. faze poslovilne dvorane v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala od 4. 9.
2006 do 27. 10. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 9. 2006 in/ali konec
27. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10%. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po prejemu. Dodatni pogoji 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: 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 drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega

Št.

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-2 oziroma
enakovredno potrdilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši od 90 dni;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco, ki
ni starejše od 30 dni;
– 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, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
mora poravnati;
– da je ekonomsko in finančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– najmanj dve referenci, potrjeni s strani
naročnikov za izvedbo podobnih objektov v
zadnjih petih letih;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
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: 352-07-1/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 do 10.30.
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 30. 10. 2006 (I. sklop) in do
30. 10. 2007 (II. sklop).
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 11.30; Mestna občina Nova Gorica – steklena dvorana, 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.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico, da bo uporabil določila
druge točke 89. člena ZJN.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Mestna občina Nova Gorica
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Ob-20107/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran Čeh,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: Obcina.destrnik@destrnik.si, internetni naslov: www.destrnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Sanda Langerholc Lah, višja svetovalka,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
+386/2/761-92-50, faks +386/2/761-92-52,
elektronska pošta: miran.ceh@destrnik.si,
internetni naslov: www.destrnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Sanda Langerholc Lah, višja svetovalka,
Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel.
+386/2/761-92-50, faks +386/2/761-92-52,
elektronska pošta: miran.ceh@destrnik.si,
internetni naslov: www.destrnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Destrnik, kontaktna oseba: Sanda Langerholc
Lah, višja svetovalka, Vintarovci 50, 2253
Destrnik, Slovenija, tel. +386/2/761-92-50,
faks +386/2/761-92-52, elektronska pošta:
miran.ceh@destrnik.si, internetni naslov:
www.destrnik.si.
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: 430-16/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste 060-150
(Dajčman–Duga).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Destrnik.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 21. 8. 2006 in konec
4. 10. 2006.
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:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– 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 drug podoben postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
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sedež, ali, da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– da je član organizacije ali združenja
izvajalcev storitev, ki so predmet javnega
naročila, če je članstvo v tako organizaciji
ali združenju obvezno po predpisih države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov
v zvezi z izpolnjevanjem pogojev javnega
naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti ali ni imel
blokiranih računov;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih s ponudnikovo izjavo o
času in kraju izvršitve del;
– seznam ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo 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: 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: 430-16/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2006 do 14.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 10. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 9. uri; v sejni sobi Občine Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Občina Destrnik
Ob-20142/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/23-55-391, faks
02/23-55-237, elektronska pošta: suzana.tratensek@uni-mb.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03-2006/JN-FK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: investicijsko vzdrževalna dela na objektu
Vila Pohorski dvorec – gradbena, obrtniška, strojna in elektro inštalacijska dela
ter dobava in montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
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) ter dobava in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
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 2004 in v letu 2005 (ločeno za vsako leto) so bili najmanj za 50%
večji od ponudbene vrednosti za izvedbo
naročila po tem razpisu.
Dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazca BON-1 in
BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune – Dokazila oziroma potrdila
ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: podatke iz bilance stanja in iz poslovnega izida za leto
2004 in 2005 (iz davčne napovedi za leto
2004), ki jih potrdi DURS ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah
le-tega – dokazila oziroma potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb;
– ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2004 in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B.1. iz razpisne dokumentacije – Podatki o poslovni
uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne
smejo biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb, prav tako ne dokazila o
stanju na poslovnih bančnih računih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:

– ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov v zadnjih 3 letih,
kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer
zgradil je vsaj 2 objekta visokih gradenj, v
vrednosti min 100 mio SIT (z DDV) za posamezni objekt;
– predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih 3
letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih,
kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti min
100 mio SIT (z DDV).
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: ni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ni.
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 14. 8.
2006.
Cena razpisne dokumentacije: 30.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri UJP Slovenska Bistrica št.
01100-6030709059, pred dvigom razpisne
dokumentacije; Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti pri Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor (mag. Suzana Tratenšek) ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
14. 8. 2006 do 10. ure, na naslovu Univerza
v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
– vložišče.
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: 14. 8. 2006
ob 12. uri; Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor – 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: 7. 7. 2006.
Univerza v Mariboru
Ob-20144/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktni osebi: Ivan Marolt in Milena Glavač, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-237,
01/89-38-226, faks 01/89-38-230, elektronska pošta: Vodja.oig@obc-kocevje.si, stavbna.zemljisca@obc.kocevje.si, internetni naslov: www.kocevje.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; pri kontaktni osebi
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naročnika po predhodnem dogovoru oziroma na vložišču naročnika pri Vesna Hrovat,
elektronski naslov: vlozisce@obc-kocevje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1; ponudbe morajo biti oddane na vložišču
naročnika in označene z napisom Ne odpiraj – javni razpis »dopolnilno komunalno
opremljanje poslovne cone LIK«, ponudnik
pa mora biti na ovitku naveden na zadnji
strani.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dopolnilno komunalno opremljanje Poslovne cone LIK.
Investicija se bo izvedla v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kočevje, Poslovna cona
LIK.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/502/502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: glej točko II.1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma do 1. 9. 2006
oziroma po pridobitvi gradbenega dovoljenja
in/ali konec do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 60
dni od prejema potrjene situacije na vložišče
naročnika do višine 90% del, ostalo po primopredaji objekta.
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 sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je ponudnik registriran za dejavnost,
ki je predmet naročila;
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je dovoljenje zahtevano z 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;
– 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
je ponudnik poravnal vse davke, prispevke
in druge obvezne dajatve;
– izjava ponudnika, da proti njemu v zadnjih prtih 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:

Št.

– bilanco stanja za preteklo leto (revidirano, če je ponudnik zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) iz katere je
razvidno, da je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika najmanj trikratno
ponujeno vrednost;
– obrazec BON 2 ali drugo enakovredno
dokazilo ponudnikove banke iz katerega
mora izhajati, da ponudnikov transakcijski
račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila niso bili blokirani;
– poročilo pooblaščenega revizorja skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla;
– izjavo ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tri pozitivno potrjene reference iz obdobja zadnjih treh let za vrednosti gradbenih
del višje od 200,000.000 SIT;
– 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.
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 28. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Občine Kočevje št. 01248-0100005213
pri UJP Novo mesto, namen nakazila: razpis
DOP. KOM.OPR. PC. LIK.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 7. 2006 do 10. ure
na vložišču naročnika (Ponudbe morajo biti
ustrezno označene).
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. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno. V postopku odpiranja lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 7. 2006
ob 12. uri; Občina Kočevje – sejna soba,
Ljubljanska c. 26, 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: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Občina Kočevje
Št. 124/06
Ob-20271/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-22 ali
796-06-10, faks 02/799-06-19, elektronska
pošta: herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov: www.lex-localis.info.
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: »JN št. 4: modernizacija
Tovarniške ceste v Kidričevem – 1. faza«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija tovarniške ceste v Kidričevem od km 1,440 do km 1,800 (obnova
sp. in zg. ustroja, odvodnjavanje, prometna ureditev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kidričevo.
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: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
25,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 8. 2006 in/ali konec
25. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
2,500.000 SIT); Ponudnik, ki bo uspel na
javnem naročilu bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti – samo v primeru, če pri
izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v višini
podizvajalskih pogodb), bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami, in sicer:
– v letu 2006 znesek do višine pogodbene vrednosti skupaj z DDV oziroma do
višine zagotovljenih proračunskih sredstev
za leto 2006.
Investitor bo pogodbena dela plačeval v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije,
in sicer za največ do pogodbene vrednosti
zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in finančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.

Stran

5574 /

Št.

73-74 / 14. 7. 2006

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; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik
mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov;
ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o
sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme
biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti,
ga lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; Pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2003, 2004, 2005) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
2003 in/oziroma 2004 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; Pogoj
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z
najmanj naslednjo tehnično opremo in mehanizacijo, ki jo bo uporabil za izvedbo predmetnega javnega naročila: 2 tovornih vozil
nosilnosti 15 t, 2 tovornih vozil nosilnosti 10t,
2 bagerja goseničarje 20 t, 2 rovokopača 8t,
1 rovokopač z udarnim kladivom 8 t, 1 buldožer 20 t, 1 finišer, 1 valjar 8 t, 2 skladiščna
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kontejnerja, 2 kontejnerja – pisarni, drobno
mehanizacijo: vibro plošča 200 kg, kompresor 15 m3, merilna optična naprava, geodetski instrumenti (teodolit); da je bil ponudnik
v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi vsaj enega gradbenega dela, ki je po naravi gradnje in obsegu
vsaj enakovredno razpisanemu – istovrstna
gradnja; da ponudnik (na delovno-pravni ali
obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga s kvalificiranim in izkušenim vodilnim in drugimi
strokovnim osebjem, ki bodo sodelovali pri
izvedbi razpisanih del; da ponudnik (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi)
razpolaga z najmanj tremi osebami, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo del za
zahtevne objekte po drugem odstavku 77.
člena ZGO-1 in ZGO-1A, in sicer za gradbena in zaključna dela. Če ponudnik sam
ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni
kumulativno (skupaj) s svojimi podizvajalci.
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: št. 430-17/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Občine Kidričevo, št.
01245-0100017097, s pripisom »modernizacija Tovarniške«, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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 vključno z 2. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi Občine Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.
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: 7. 7. 2006.
Občina Kidričevo
Ob-20280/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Tonka Simčič,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija,
tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: info@obcina-brda.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: 430-01/2006-BO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Šmartno v Brdih–Vas, hiša Šmartno 38
in 40: zaključna gradbeno obrtniška in
inštalacijska dela na objektih (Središče
sodobne glasbe).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmartno v Brdih.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene cene z veljavnostjo 20 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 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-01/2006-BO.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01207-0100014109 pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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. 9. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 9. uri, prostori Občine Brda.
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. 7. 2006.
Občina Brda
Št. 601-4/2003
Ob-20281/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Blanka Šmit, Cesta 9. avgusta, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/565-57-30,
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faks 03/566-40-11, elektronska pošta: blanka.smit@zagorje.si,
internetni
naslov:
http://zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT d.o.o., kontaktna
oseba: Ludvik Fain, Cesta 20. julija 2c, 1410
Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-40-83
ali 041/650-806, faks 03/566-90-83, elektronska pošta: blanka.smit@zagorje.si, internetni naslov: www.zagorje.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.
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: 601-4/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija dozidava OŠ Ivana Kavčiča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Zagorje ob Savi,
KS Izlake.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena obrtniška in inštalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 31. 8.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 60,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1) za dobro izvedbo posla za 10% pogodbene vrednosti,
2) 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: naročnik
bo izvedena dela plačeval po začasnih mesečnih situacijah in končni obračunski situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora
in pooblaščenega predstavnika naročnikov
in sicer v roku 90 dni po potrditvi situacije
oziroma v skladu z dinamiko plačil, ki je
opredeljena v veljavnem načrtu razvojnih
programov Občine Zagorje ob Savi za obdobje 2006–2009.
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 glavnim izvajalcem del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1) Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež.
– Obvezna dokazila za pravne osebe
(gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
– Obvezne priloge za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.

Št.

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.
– Obvezno dokazilo: Potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna
sodba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe in izjavo ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
3) 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.
– Obvezna dokazila za pravne osebe
(gospodarske družbe):
a) odločba pristojnega organa, izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
– Obvezna dokazila 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 obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1) 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.
– Obvezno dokazilo: Originalno potrdilo
sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
2) 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.
– 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.
3) Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben t.j. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem polletju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih šestih mesecih do uštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca
oziroma potrdila blokirane transakcijske račune.
– Obvezna dokazila za pravne osebe
(gospodarske družbe):
a) mnenja in izkazi vseh poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih (ne starejše od 30 dni).
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b) 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, BON1 pa mora vsebovati podatke
za zadnje bilančno obdobje.
c) ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
d) izjava ponudnika, da je v zadnjih šestih mesecih posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
– Obvezna dokazila za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) mnenja in izkazi poslovnih bank, pri
katerih ima ponudnik odprte transakcijske
račune in plačilni disciplini ter sposobnosti
ponudnika v zadnjih šestih mesecih (ne starejše od 30 dni).
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, da je v zadnjih šestih
mesecih posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1) Spisek referenc ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela v zadnjih treh letih
v vrednosti 400 mio SIT ali več, brez DDV
za posamezni objekt splošnega družbenega
pomena.
2) Spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: test.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 59 z dne 9. 6.
2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 601-4/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 8. 2006, cena:
85.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije z virmanskim dokazilom ali položnico na transakcijski račun
26338-0017831728 IN-TACT d.o.o. Zagorje
ob Savi, za namen: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na Osnovni šoli
Ivan Kavčič Izlake.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 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: 18. 8. 2006
ob 11. uri, sejna soba Občine Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentacije na naslovu Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
pri Blanki Šmit na osnovi pisnih vprašanj
oziroma vprašanj telefaksu, ki bodo prispele najkasneje pet dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo. Investitor se ne zavezuje izbrati izvajalca. Pogodba bo sklenjena z izvajalcem
po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance
in sklepa Ministrstva za šolstvo in šport o
sofinanciranju investicije. Ponudniki nimajo
nobene pravice do odškodnine iz naslova
priprave in izdelave razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-20284/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Stanislav Golob, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
Republika Slovenija, tel. 03/562-79-56,
faks 03/562-79-86, elektronska pošta: stane.golob@trbovlje.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: JNGD-87/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja prizidka k objektu Zasavskega
muzeja Trbovlje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zasavski muzej, Ulica
1. junija 15, Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
prizidka z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli.
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 vrednosti 1,320.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogoji 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: sklenitev pogodbe za izvedbo
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: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 7. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: Stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen dokazila: Razpisna dokumentacija Prizidek muzeja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 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: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13. uri, mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
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 gre za dodatno javno naročilo.
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: 6. 7. 2006.
Občina Trbovlje
Ob-20288/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Mozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, faks 04/251-91-11,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska Cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-05,
faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208
Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-05, faks
04/251-91-11, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.

04/2519-105, faks 04/251-91-11, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja fekalne kanalizacije Šenčur-končna faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalne kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
fekalne kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije. 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
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: 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.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: 17. 8. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur št. 01317-0100006973 s
pripisom razpisna dokumentacija Šenčurkončna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 11. uri, Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Občina Šenčur
Št. 371/2006
Ob-20291/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek,
Trg svobode 002, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/505-07-00, faks 04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si, internetni naslov: www.ziri.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Loška c. 1,
4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/505-07-00, faks
04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Loška c. 1, 4226
Žiri, Slovenija, tel. 04/505-07-00, faks
04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Žiri,
kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Loška c.
1, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/505-07-00,
faks 04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.
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: obnova LC 468030 Žiri
– Smrečje (km 15.043 do km 16.043) – faza
1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela pri obnovi lokalne ceste
Žiri–Smrečje v vrednosti 30,3 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Račeva.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: širitev
vozišča na širino 5 m; ureditev odvodnjavanja; izravnava vozišča z bitodrobirjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 10. 10.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti.
Menica za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbenih vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: razvidno 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

Št.

ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: koriščenje sredstev regionalnih
spodbud.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-33/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 12.
uri, sprejemna pisarna Občine Žiri, Loška
c. 1, Žiri.
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: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 13.30, sejna soba Občine Žiri, Loška c.
1, Žiri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Občina Žiri
Št. 30005-36/2006
Ob-20292/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek,
Trg svobode 002, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/505-07-00, faks 04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si, internetni naslov: www.ziri.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Loška c. 1, 4226 ŽIRI, Slovenija, tel.
04/505-07-00, faks 04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Žiri, kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Loška c. 1, 4226
Žiri, Slovenija, tel. 04/505-07-00, faks
04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Žiri,
kontaktna oseba: Andrej Poljanšek, Loška c.
1, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/505-07-00,
faks 04/510-54-44, elektronska pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si.
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: projekt Pozdravljeni, ljubitelji utrdb! – izvedba gradbenih del v okviru
aktivnosti B – ureditev sprejemnega centra
za obiskovalce.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela pri nadaljevanju obnove
objekta stara šola v Žireh v ocenjeni vrednosti 48 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žiri, Tabor 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dokončanje II. faze sanacije – znižanje objekta za
nadzidano etažo na prvotno višino; izvedba
III. faze – instalaterska dela – strojne in
elektro instalacije; izvedba IV. faze – finalna zidarska in obrtniška dela; izvedba V.
faze – zaključna dela, minimalna zunanja
ureditev. Faze III, IV in V se bodo izvajale v
omejenem obsegu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 21. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene cene.
Bančna garancija za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi izstavljenih mesečnih gradbenih
situacij, v roku 60 dni od uradnega prevzema ter potrditve situacije s strani nadzora.
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: poreklo vgrajenega gradbenega materiala mora biti iz držav EU.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: koriščenje finančnih sredstev
EU.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 300-05-36/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 8. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 12.
ure, sprejemna pisarna Občine Žiri, Loška
c. 1, Žiri.
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: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12.30, sejna soba Občine Žiri, Loška c.
1, Žiri.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da, Program pobude skupnosti Interreg
IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Občina Žiri
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Št. 10/06
Ob-20301/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KS
Trebelno – Občina Trebnje, kontaktna oseba: Anton Cvetan, Trebelno 12, 8231 Trebelno, Slovenija, tel. 041/616-350.
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: številka javnega naročila.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Doma gasilcev in krajanov Trebelno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trebelno.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja novega objekta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60. dan 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. naročila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR,
točna številka v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2006 do 13.
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: 45 dni od odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 14. uri; Trebelno.
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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.4) Dodatne informacije: Vesna Kočan.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
KS Trebelno – Občina Trebnje
Št. 351-0038/2006
Ob-20339/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktni osebi: Peter Osolnik, Aleš Škorjanc, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-27
ali 01/831-81-32, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktni osebi:
Peter Osolnik, Aleš Škorjanc, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-27
ali 01/831-81-32, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Pepca Podgoršek, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-18, faks
01/831-81-19.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, kontaktna oseba: Peter Osolnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-81-27, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: peter.osolnik@kamnik.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ljubljanske ceste odsek
Mercator-svetilnik. Izgradnja tretjega voznega pasu, kolesarske steze, hodnika za
pešce, meteorne kanalizacije in kabelske
kanalizacije).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: »Ljubljanska cesta« v
naselju Kamnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vključno z vsemi sklopi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 7. 2006 in/ali konec
31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih 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:
Ponudnik je lahko pravna oseba, registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
z zahtevanimi referencami.

Naročniku je potrebno predložiti potrjene
pozitivne reference za obdobje 2002-2005.
Če je ponudnik v tem obdobju izvajal
dela za Občine Kamnik, mora predložiti tudi
potrjene reference naročnika za ta dela.
Če ponudnik zahtevanih referenc ne bo
predložil, bo izločen iz postopka.
Dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register, oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi.
Potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
BON 1 in BON 2.
Potrdilo o solventnosti ponudnika.
II.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.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine Kamnik: 01243–0100002257, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo: ''RD – rekonstrukcija
ljubljanske ceste odsek Mercator-svetilnik''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 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 7. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006 ob
10. uri; Kamnik, sejna soba 17/P.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Kamnik
Št. 2.3.-1666/06
Ob-20341/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Dervarič, Kolodvorska ul.11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-46-09, faks +386/1/291-48-22,
elektronska pošta: alenka.dervaric@slo-zeleznice.si, alenka.deravric@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolod-
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vorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-42-03, faks +386/1/291-48-22,
elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net,
helena.mlakar@slo-zeleznice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-42-03, faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net, helena.mlakar@slozeleznice.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: zaporedna številka naročila
44/2006 – TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dotrajanih strešnih kritin na
poslovnih objektih HSŽ; zamenjava dotrajanih azbestnocementnih kritin z vlaknocementno valovito kritino na poslovnih objektih (skladiščih) HSŽ na petih
različnih lokacijah in sicer na Jesenicah,
v Mariboru, v Krškem, v Kopru in Postojni v skupni kvadraturi 25 000 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekti Holdinga Slovenskih železnic.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava dotrajanih strešnih kritin na poslovnih
objektih HSŽ; zamenjava dotrajanih azbestnocementnih kritin na poslovnih objektih
(skladiščih) HSŽ na petih različnih lokacijah
v skupni kvadraturi 25 000 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3,5 mesecev (105 dni) po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo v višini
3,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj 120
dni po preteku skrajnega roka za predložitev 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:
1. da je ponudnik 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 zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanje poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
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6. da ima ponudnik poravnane 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. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
8. A. da je ponudnik, partner v skupnem
nastopu ali podizvajalec v zadnjih 3 letih
pred dnevom objave javnega razpisa uspešno izvedel prekrivanje vsaj dveh objektov,
ki sta po tipu in zahtevnosti objekta primerljiva z objekti, ki so predmet tega razpisa, v
skupni kvadraturi najmanj 1500 m2, in sicer
v kvaliteti vlaknocementne valovite kritine
profila 177/51mm z vgrajenimi varnostnimi trakovi, barvane v masi in površinsko,
s prostorninsko maso večjo od 1,7 g/cm3,
razred odziva na ogenj A2 (standard SIST
EN 13501-1) pritrjene s samovrtalnimi vroče
cinkanimi vijaki,
8. B. da ima ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec kot izvajalec
del potrdilo o strokovni usposobljenosti za
pokrivanje objektov z vlaknocementnimi valovitimi ploščami kvalitete kot je navedena
v točki 8A;
8. C. da ima ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec kot izvajalec
del za odstranjevanje azbesta pridobljeno
okoljevarstveno dovoljenje skladno z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah
ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06)
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila. Zagotoviti mora najmanj 2
dipl. inž. gradbeništva.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
enakovredne evidence,
3. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb,
6. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države – dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. revidirani finančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
finančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. A. izpolnjen obrazec – Reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti tudi potrdila za vsak posel pogodbo
– posebej, izdanih s strani naročnikov, ki
potrjujejo vrednost del, kvaliteto kritine in
pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena Izjava – Potrdilo reference,
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8. B. priloženo potrdilo o zahtevani strokovni usposobljenosti s strani proizvajalca
kritine,
8. C. priloženo potrjeno okoljevarstveno
dovoljenje ministrstva, pristojnega za okolje,
9. izpolnjena obrazca, s podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe (obrazca sta priložena v Razpisni
dokumentaciji, Navodila ponudnikom).
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:
– Višina ponudbene cene: 96%.
Točkovanje se izvede na naslednji
način
Fmin
Fi= –––––– × 96
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo,
fi – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
– Rok izvedbe javnega naročila: 4%.
Ocenjuje se število koledarskih dni izvedbe, in sicer:
Koledarski dnevi - izvedba

nad 105
od 100 do 105
od 95 do 99
od 91 do 94
90 in manj

Točke

0
1
2
3
4

Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po obeh merilih. Ponudnik,
ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno
ceno,
ali B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 20.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 00340100-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 13.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 14. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
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: 7. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
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Ob-20342/06
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: Karel
Ličen, univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-50-40, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JV ZIL inženiring d.d., kontaktna
oseba, mag. Jože Jenko, univ. dipl. inž. grad.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/500-98-73, faks 01/430-45-80, elektronska pošta: joze.jenko@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIL inženiring, d.d., kontaktna oseba:
Alenka Ovsenek, dipl. ekon., Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: alenka.ovsenek@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL inženiring, d.d., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
vložišče, 5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: AC Šentvid – Koseze, predor
Šentvid, sanacija galerije v Šentvidu.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: AC Šentvid – Koseze,
predor Šentvid, sanacija galerije v Šentvidu številka 000354/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1.1.1 Sklop 1:
– sanacija galerije – vstopni cevi v tunel,
– sanacija hidroizolacije tip 1,
– sanacija hidroizolacije tip 2,
– sanacija hidroizolacije tip 3 – vozne
cevi.
1.1.2 Sklop 2:
– priključni rampi,
– sanacija hidroizolacije tip 3 – rampe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Šentvid.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
AC Šentvid – Koseze, predor Šentvid, sanacija galerije v Šentvidu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– sklop 1: junij 2007.
– sklop 2: junij 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 13,680.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
a) Povprečni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1(h) Navodil ponudnikom v višini 456 mio SIT za
vsa razpisana dela.
b) Uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za dela v visoki gradnji v vrednosti
ne manjši od 456,000.000 SIT pri vsaj enem
javnem naročilu ali v vrednosti ne manjši od
228,000.000 SIT pri vsaj dveh javnih naročilih v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po
točki 5.1(i) Navodil ponudnikom.
c) Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1(j)
navodil ponudnikom;
d) Odgovorni vodja del mora biti oseba
z visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke
z opravljenim strokovnim izpitom, odločbo
IZS in 10-letnimi izkušnjami pri podobnih
projektih po naravi in sestavi in to najmanj
5 let kot odgovorni vodja del. Enake pogoje
mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec
določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).
e) Izjavo banke o možnosti najetja posojila kot navedeno v točki 5.1(m) Navodil
ponudnikom v višini 456 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
(a) Podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika ter primerki njihovih verificiranih podpisov z navedbo podlage, na osnovi katere navedene
osebe podpisujejo dokumente v imenu in za
račun ponudnika.
(b) Redni izpisek iz sodnega registra.
(c) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
(d) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot 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.
(e) 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.
(f) Potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj
sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe.
(g) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem.
Ponudnik lahko, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk (b), (c), (d), (e) in
(g) predloži potrdilo GZS, OZS in druge z
zakonom ustanovljene zbornice z javnimi
pooblastili v skladu z 42.c členom ZJN-1.
Če ponudnik predloži potrdilo tujega organa, pooblaščenega za izdajo potrdil, ekvivalentnih potrdilu iz 42.c člena ZJN-1, mora
naročnik ugotoviti dejansko ali pravno vzajemnost, ki jo mora dokazovati ponudnik, ki
se nanjo sklicuje.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta):
– velike in srednje družbe v skladu s klasifikacijo po ZGD priložijo revidirane bilančne izkaze ter bonitetno informacijo,
– male družbe v skladu s klasifikacijo po
ZGD priložijo bilančne izkaze ter bonitetno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
Naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico zahtevati ustrezne dokumente v zvezi
s tem.
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Dokazilo o možnosti dostopa do finančnih virov; dokazilo mora izkazovati možnost
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki
Sloveniji ali tuje banke, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, v višini 456 mio SIT.
Pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika
in navedbo bank ponudnika, ki naročnika
pooblašča za pridobivanje podatkov o finančnem stanju ponudnika v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila v zadnjih petih letih, z zneski, letom dokončanja in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navajajo v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. V primeru,
da potrdilo naročnika ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno,
se navedena referenca pri ocenjevanju ne
bo upoštevala.
Seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo
del po pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti
ali imeti zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug
način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti
mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje
na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem
stanju za njihovo uporabo. Oprema ne sme
biti starejša od 10 let. Ponudnik naj navede
glavno gradbeno opremo (vozila, stroji in
naprave), ki je nujno potrebna za izvajanje
del za katera je predložil ponudbo.
Ponudnik naj tudi navede, ali so naprave
in oprema v lasti ponudnika oziroma bodo
na voljo na kak drug način.
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: prednajava.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: (Ob-15690/06) Ur. l. RS, št.
57 z dne 2. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000354/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom na TRR št. 05100-8010026397 pri
Abanki Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d.,
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 8. 2006 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: 142 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: 31. 8. 2006
ob 10. uri, Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje, 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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 351-41/2006
Ob-20346/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktne osebe: Jože Štok, Ivan Kenda, Aleš Škorjanc, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
Slovenija, tel. 01/831-81-35, 01/831-81-33
ali 01/831-81-32, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: ivan.kenda@kamnik.si,
ales.skorjanc@kamnik.si, internetni naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik. kontaktna oseba: Pepca Podgoršek, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-18, faks
01/831-81-19.
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:
sanacija Trga talcev v Kamniku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sanacija Trga talcev v
Kamniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vključno z vsemi sklopi.

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 7. 2006 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih 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:
Ponudnik je lahko pravna oseba, registrirana za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
z zahtevanimi referencami.
Naročniku je potrebno predložiti potrjene
pozitivne reference za obdobje 2002-2005.
Če je ponudnik v tem obdobju izvajal
dela za Občine Kamnik, mora predložiti tudi potrjene reference naročnika za ta
dela.
Če ponudnik zahtevanih referenc ne bo
predložil, bo izločen iz postopka.
Dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register, oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi.
Potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
Potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
BON 1 in BON 2.
Potrdilo o solventnosti ponudnika.
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.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 8. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: račun Občine Kamnik: 01243 – 0100002257, odprt pri Banki
Slovenije, z navedbo: »Sanacija Trga talcev
v Kamniku«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 8. 2006
ob 11. uri, Kamnik, sejna soba 17/P.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Kamnik
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Ob-20348/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vipava, kontaktna oseba: Pavel Perhavec, Glavni trg 15, 5271 Vipava, Slovenija,
tel. 05/364-34-10, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: Obcina.vipava@siol.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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Slap.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slap, Občina Vipava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vodovoda Slap in druga dela po popisu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek predvidoma september
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno z pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
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: 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno
dokumentacijo je možno na transakcijski račun 01336-0100014675 pri Banki Slovenije.
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti
vsak delavnik od 8. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 11. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 11. uri, Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Vipava
Ob-20350/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03, faks
01/306-44-07.
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: JR – 06/321353.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadaljevanje sanacije objekta Krekov
trg 10.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Krekov trg 10.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.31.00-4.
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: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
dala garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
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: naročniki
bodo izvedena dela plačevali po začasnih
obračunskih situacijah in končni obračunski
situaciji, potrjenih s strani strokovnega nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika 60. dan po potrditvi.
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 kateri 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) Redni izpisek iz sodnega registra podjetij, ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje in ne sme biti starejši od 30
dni.
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, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da 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 obveznih
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 obrtne ali 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 družbe):

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: tabele:
– Tabela 1 a: Referenčna lista razpisanih
del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev in
– Tabela 1 b – Sklenjene pogodbe za
obdobje zadnjih dveh let.
Strokovna komisija bo upoštevala le tiste
reference ponudnikov, ki zajemajo prenovo
objektov, v vrednosti pogodbe nad 90 mio
SIT. Upoštevane bodo reference za zadnji
2 leti. Ponudnik mora predložiti tri potrjene
reference.
– Tabela 2: Struktura cene;
– Tabela 3: Seznam kadrov, ki bodo dela
vodili;
– Tabela 4 – Seznam kadrov, ki bodo
dela izvajali.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
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: 430-252/2006-8.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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: do vključno 7. 12. 2006 ali 120
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: 8. 8. 2006
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba 103.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Mestna občina Ljubljana
Št. 5300-12/2003
Ob-20351/06
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: Boštjan Cuznar, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-23-00, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si, internetni
naslov: www.skofjaloka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Boštjan Cuznar, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-09,
faks 04/511-23-01.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Škofja Loka, Glavna pisarna, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-00, faks 04/511-23-01.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Škofja Loka, pripis »Izgradnja plinovodnega
omrežja – ne odpiraj«, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja plinovodnega omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Škofja
Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena in strojnoinstalacijska dela za izgradnjo
naslednjih odsekov plinovodnega omrežja:
priključek Breval; Tavčarjeva cesta; priključek Kapucinski trg 7; prečkanje regionalne
ceste Podlubnik – Klančar; napajalni plinovod MRP Stari dvor; MRP Stari dvor.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 8. 2006 in konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
ki mora biti veljavna še 30 dni po roku, določenem za izdajo obvestila o oddaji javnega
naročila najugodnejšemu ponudniku.
Originalna bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec
predložil naročniku ob primopredaji objekta
z rokom veljavnosti, ki je za en dan daljši,
kot je garancijski rok, ki je določen v osnovni
pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
je dolžan izvajalcu poravnati račune v roku
60 dni po dnevu potrditve prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pisna 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
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ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
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 ob izpolnjevanju vseh
razpisnih pogojev.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 7. 2006 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2006 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: 60 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: 31. 7. 2006
ob 12.30, Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka, soba št. 31.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006
Občina Škofja Loka
Ob-20373/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktni osebi: Danica Puljak,
Jurij Jelerčič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/306-31-00, faks 07/363-74-02,
elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net,
elektronska pošta: danica.puljak@metlika.si,
obcina.metlika@siol.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: 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:
rekonstrukcija lokalne ceste Čurile – Rosalnice, LC 255120 – dolžina odseka ca.
1500 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Čurile–Rosalnice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 9. 2006, konec 30. 4.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10,000.000 (z DDV)
veljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb
ali garancijo zavarovalnice za resnost ponudbe, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v 60
dneh po potrditvi 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.
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 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 je bil zaradi tega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– 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 BON 1/P in BON 2),
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu),
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam predvidenih podizvajalcev in
izjave podizvajalcev (ponudnik priloži seznam in izjavo podizvajalcev,
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci-
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fikacijah za javne ceste (dokazilo: 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),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila. (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 90%,
2. reference 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-50/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01273-0100016016, sklic na
številko 28-75728-7141998-49002006 z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 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 skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 14. uri; v prostorih Občine Metlika.
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: 7. 7. 2006.
Občina Metlika
Ob-20378/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pesnica, kontaktna oseba: Dušan Janežič, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/654-23-09,
faks 02/654-23-19, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.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: 956-2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja prizidka vrtca pri OŠ Jakobski dol.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vrtec pri OŠ Jakobski dol.
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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 30. 8. 2006, konec 30. 1.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: prijavitelj bo moral v drugi fazi omejenega
postopka predložiti bančne garancije: za
resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijski dobi, izpolnjen ponudbeni predračun z originalnimi popisi del, izpolnjen in
parafiran vzorec pogodbe.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: potrjene
situacije s strani nadzornega organa in investitorja. Rok plačila najmanj 60 dni od
prispetja 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.
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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. 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. 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;
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 ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da ponudnik nudi najmanj 60-dnevni
plačilni rok;
10. da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
11. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila zgradil najmanj tri tovrstne
objekte, z vrednostjo posameznega naročila
najmanj 40 mio SIT;
12. da ponudnik predloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s
33. členom ZGO-1;

13. da ima odgovorni vodja del triletne
izkušnje z vodenjem del;
14. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izdaja pristojni davčni
urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. 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 za oddajo
ponudbe);
6. potrdilo kot za točko 3;
7. izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke;
8. dokazila iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa BON 1 in BON 2 ali podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjavo, da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila;
2. izjava o referencah s potrdili;
3. fotokopija zavarovalne police;
4. izjava ponudnika o referencah odgovornega vodje del;
5. izjava ponudnika o upoštevanju predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 956-2/2006-DJ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 8. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Občine Pesnica št.: 01289 – 0100008733 pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006  ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 8. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 11. uri; Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru – sejna soba klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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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: 7. 7. 2006.
Občina Pesnica
Št. 430-244/2006/5
Ob-20381/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66, faks
02/525-16-14 oziroma 525-16-15, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.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 novogradnje.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2006 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja glasbene šole v Murski Soboti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: novogradnja velikosti 1538 m2 (P+2).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– začetek postopka julij 2006,
– začetek gradnje september 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: junij 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom o izvajanju proračuna.
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: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
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.
2. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila (če je posebno dovoljenje
potrebno).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
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4. 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 ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vode
izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
6. 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.
Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazila o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s
podatki in kazalniki za leto 2005, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5 stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5-letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. reference – 30%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 11. 8. 2006.
Cena: 15.000 SIT (vključno z DDV).
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Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405 Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija glasbena šola.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
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.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 030/06
Ob-20384/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, SI-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Janez Peterman, tel. +386/3/426-57-00, epošta: janez.peterman@energetika-ce.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@
sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je
potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje Energetika Celje javno podjetje d.o.o.,
Smrekarjeva ulica 1, SI-3000 Celje, Slovenija, e-pošta: janez.peterman@energetikace.si, tel. +386/3/425-33-00, internetni naslov: www.energetika-ce.si, faks
+386/3/425-33-60.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Regionalni center za ravnanje z
odpadki Celje – faza II – termična obdelava
komunalnih odpadkov – Toplarna Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
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Glavna lokacija ali mesto gradnje: Celje,
Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt Regionalni Center za ravnanje z
odpadki Celje – faza II – termična obdelava komunalnih odpadkov – Toplarna
Celje obsega projektiranje in izgradnjo
sežigalne naprave za sežiganje mehansko in biološko obdelanih komunalnih
odpadkov (20.000 ton/leto) in blata iz komunalne čistilne naprave (5.000 ton/leto),
s pripadajočimi napravami za hrambo in
doziranje zgoraj navedenih odpadkov v
kurišče ter za čiščenje dimnih plinov, naprave za izkoriščanje proizvedene toplote
(maksimalno 15 MW), parnega kotla, parnih agregatov, električnih generatorjev
ter gradbenih objektov in infrastrukture
(dovozna cesta, priključki za vodovod,
kanalizacijo, plinovod, vročevod, na elektro distribucijsko in telekomunikacijsko
omrežje).
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
izdelavo projektne dokumentacije PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja),
PIZ (projekt za izvedbo), PID (projekt izvedenih del) in POV (projekt obratovanja
in vzdrževanja), pridobitev gradbenih dovoljenj, izgradnjo, izvedbo poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnih dovoljenj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.23.00-1, 45.25.12.00-3, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelavo projektne dokumentacije PGD (projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja), PIZ (projekt za izvedbo), PID
(projekt izvedenih del) in POV (projekt obratovanja in vzdrževanja),
2. pridobitev gradbenih dovoljenj,
3. izgradnjo razpisanih del:
– sežigalna naprava za sežiganje mehansko in biološko obdelanih komunalnih
odpadkov (20.000 ton/leto) in blata iz komunalne čistilne naprave (5.000 ton/leto), s
pripadajočimi napravami za hrambo in transport goriva in za čiščenje dimnih plinov;
– naprave za izkoriščanje proizvedene
toplote (maksimalno 15 MW), parni kotel,
parni agregati, električna generatorja;
– gradbeni objekti in infrastruktura (dovozna cesta, priključki na vodovod, kanalizacijo, plinovod, vročevod, na elektro distribucijsko in telekomunikacijsko omrežje),
4. izvedbo poskusnega obratovanja in
5. pridobitev uporabnih dovoljenj.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
4.468,716.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2009.
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 ve-
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ljavna 1550 dni od podpisa pogodbe (rok
projektiranja – 60 dni, rok za dokončanje
del – 670 dni, rok poskusnega obratovanja
– 365 dni, rok za reklamacijo napak – 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno
opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora opredeliti
tudi nosilca posla, ki skupino ponudnikov, v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Nosilec posla sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva
zavarovanja. Ne glede na to pa vsi drugi soponudniki odgovarjajo naročniki neomejeno
solidarno. V primeru predložitve skupne ponudbe mora vsak posamezni so-ponudnik
izpolnjevati vse statusne pogoje, ekonomsko- finančne in tehnično kadrovske pogoje
pa skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati
enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji.
Pravni akt o skupni izvedbi mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
– pooblastilo glavnemu ponudniku;
– neomejena solidarna odgovornost
vseh ponudnikov;
– posamezni deleži ponudnikov v % in
področje dela, ki ga bo ponudnik izvedel;
– način plačila preko vodilnega ponudnika;
– rok trajanja sporazuma.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; 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; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
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;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje 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;
– izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– izjava ponudnika, 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, 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, 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 v Republiki Sloveniji.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 5.000,000.000
SIT;
– 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, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 1.000,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– 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;
– pismo o nameri banke ali zavarovalne
in/ali kreditne družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj 1 projekt,
po naravi in kompleksnosti primerljiv razpisanim delom v zadnjih 5 letih. Projekt podobne narave in kompleksnosti pomeni izgradnjo sežigalnice ali toplarne, ki kot gorivo
uporablja nenevarne odpadke kapacitete od
najmanj 15.000 ton/leto do največ 75.000
ton/leto (gradbena dela in strojne in elektro
instalacije ter tehnološka oprema);
– da ima odgovorni vodja del izkušnje
pri izvedbi vsaj 1 zahtevnega gradbenega
projekta (Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči) v zadnjih 5 letih;
– da ima odgovorni vodja strojno – tehnoloških del izkušnje pri izvedbi vsaj 1 projekta po naravi in kompleksnosti primerljivega razpisanim delom v zadnjih 5 letih.
Projekt podobne narave in kompleksnosti
pomeni izvedbo strojno – tehnološkega dela
sežigalnice ali toplarne, ki kot gorivo uporablja nenevarne odpadke;
– da je odgovorni projektant projektiral
vsaj 2 projekta po naravi in kompleksno-

Št.

sti primerljive razpisanim delom v zadnjih
5 letih. Projekt podobne narave in kompleksnosti pomeni projektiranje strojno – tehnološkega dela sežigalnice ali toplarne, ki kot
gorivo uporablja nenevarne odpadke kapacitete od najmanj 15.000 ton/leto do največ
75.000 ton/leto.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 5.11: referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani naročnikov v obliki
in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije;
– obrazec 5.13: obrazec za življenjepise
ključnega osebja (odgovorni projektant, odgovorni vodja del in odgovorni vodja strojno
tehnoloških del);
– obrazec 5.16: referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec 5.14: referenčna potrdila ključnega osebja (odgovorni vodja del in odgovorni vodja strojno tehnoloških del), izdana s
strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni
iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/001/02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: Ob-5295/06 z dne 3. 3. 2006; 2006/S
41-043504 z dne 1. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 28. 8. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 311.532 SIT.
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 311.532
SIT ali 1.300 EUR (znesek v EUR je preračunan po centralnem paritetnem tečaju 1
EUR = 239,640 SIT), 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: HAABSI22, s pripisom “Toplarna Celje”. 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.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 8.
2006 ob 12. uri; Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, SI-3000
Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
8. 8. 2006, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Energetika Celje javno podjetje
d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, SI-3000 Celje.
Sodelovanje na informativnem sestanku in
ogledu kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 7. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-20385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktni osebi:
Martina Nemanič in Jurij Jelerčič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/30-63-100, faks 07/36-37-402, elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net, martina.nemanic@metlika.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 – nadaljevanje izgradnje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna in cestna infrastruktura za
cesto P v poslovno storitveni coni pri
Pildu – Metlika (dolžina odseka znaša
ca. 100 m).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Metlika.
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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: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali
garancijo zavarovalnice za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti (z DDV)
veljavno 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni od potrditvi situacije z Zakonom
o izvr. proračuna, ostalo 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: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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 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 je bil zaradi tega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/BON-2 in
potrdilo poslovne banke, da ponudnikov račun v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam predvidenih podizvajalcev in
izjave podizvajalcev (ponudnik priloži seznam in izjavo podizvajalcev),
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speci-
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fikacijah za javne ceste (dokazilo: 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),
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-50/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01273-0100016016, sklic na
številko 28 757287141998-51002006 z navedbo: plačilo razpisne dokumentacije cesta P.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 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 skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 12. uri; v prostorih Občine Metlika.
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: 7. 7. 2006.
Občina Metlika
Ob-20426/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: Jožica Pantar, Ulica pregnancev 6,
1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel.
01/513-03-50, faks 01/513-03-70, elektronska pošta: vrtec.šentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: www2.arnes.si/~vvzljsen/.
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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AZB 30/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
za izvedbo del odstranitve in zamenjave

azbestnih ostrešij in kritin na osnovnih
šolah in vrtcih na področju Mestne občine Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Šentvid, enota
Sapramiška, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana – Šentvid.
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 ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.
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. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika;
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev – da v
preteklih treh letih pred pričetkom tega javnega naročila vodstveni delavci ponudnika
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
6. lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, 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
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino;
7. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance uspeha in bilance stanja na dan 31. 12. 2005;
8. zadnje revizijsko poročilo ali mnenje,
kolikor je ponudnik (53. člen ZGD) zavezan
k reviziji;
9. obrazca BON 1 in BON 2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe;
10. reference: dokazila (potrjene reference naročnikov), kopije pogodb, potrjeni
prevzemni zapisniki ali druga dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v zadnjih 5
letih od dneva objave javnega naročila opravil vsaj 1 podoben posel v skupni vrednosti,
ki je vsaj enaka vrednosti ponudbe;
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo
posla. Iz veljavne pogodbe med ponudnikom in partnerji in/ali podizvajalci mora biti
razvidna delitev področij, odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev, ureditev
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medsebojnih pravic in obveznosti ter trajanje razmerja;
12. dovoljenje (oziroma soglasje ustreznega organa) za odstranjevanje azbesta
skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest;
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in
o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13 z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo
aktualno stanje;
14. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila
v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in
o načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13 z dne 28. 2. 2001). 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
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: AZB 30/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 do
10.30.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 11. uri; na sedežu 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: 7. 7. 2006.
Vrtec Šentvid
Ob-20431/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nafta-Geoterm d.o.o., kontaktna oseba: Lovro Pratnekar, Mlinska
ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/577-22-35, faks 02/577-23-88, elektronska
pošta: lovro.pratnekar@nafta-geoterm.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:
»Program ekološke sanacije rudarskih
objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v Republiki Sloveniji, Letni
načrt za leto 2006, sklop aktivnosti B«
(gradbena in zemeljska dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 20 delovišč na območju
severovzhodne Slovenije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: »Program ekološke sanacije rudarskih objektov
in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
Republiki Sloveniji, Letni načrt za leto 2006,
sklop aktivnosti B« (gradbena in zemeljska
dela) – izdelava jaškov, izkopi in zasipi, zatravitev, odvoz odpadnega materiala ipd.
Ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek opravljanja del po podpisu
pogodbe, dokončanje del do 30. 11. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega razpisa.
2. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob podpisu pogodbe.
3. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del,
veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema ter potrditve situacije s
strani nadzora.
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 navesti vse morebitne podizvajalce v ponudbi
in za njih priložiti vse dokumenti, zahtevane
v razpisni dokumentaciji. Izbrani izvajalec
mora sam izvesti minimalno 75% vseh del
(eventualni podizvajalec do 25% del).
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
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sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti
mora ponudnik in vsi morebitni podizvajalci
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
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;
3. 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;
4. 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;
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
(ekonomsko finančni pogoji)
1. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben;
(tehnično kadrovski pogoji)
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan ali notarsko overjen
največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki sme biti izdan največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki sme biti izdano največ 30 dni pred
dnevom javnega odpiranja ponudb,
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. revidirana bilanca stanja ali izvlečki iz
bilance stanja, kadar je potrebno po ponudnikovem nacionalnem pravu take podatke objaviti, ali izkaze ponudnikovih celotnih
prihodkov od prodaje in prihodkov izdelkov,
gradenj ali storitev, na katere se nanaša pogodba za zadnja tri poslovna leta, ter BON
1 in BON 2 ali BON 3 obrazec in potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v bonitetni razred
ter potrdilo, da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
2. povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam opravljenih istovrstnih del v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu,
2. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
3. izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstve-
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nega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
4. izjava o razpolaganju z deponijo za
gradbene in posebne odpadke.
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. cena – 70%,
2. tehnične prednosti – 20%,
3. terminski plan – 10%.
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 17. 8. 2006.
Cena: 12.000 SIT (z vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02342-0253149721 odprt pri Novi
Ljubljanski banki d.d. Ljubljana z navedbo
predmeta JN.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 18. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 8. uri; Nafta-Geoterm d.o.o., Rudarska 1,
9220 Lendava.
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.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: 7. 7. 2006.
Nafta-Geoterm d.o.o.
Št. 07/2006
Ob-20440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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: JNGD07/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: izvedba odvajanja odpadnih voda v delu naselja
Teharje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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: kanalizacija v naselju Teharje je zasnovana v
ločenem sistemu. Za komunalno odpadno
vodo je potrebno zgraditi novo sekundarno
omrežje, ki bo odvajalo komunalno odpadno
vodo na rajonski zbiralnik RZ 9 oziroma na
Čistilno napravo Celje. Novo sekundarno
omrežje sestavljajo kanali dimenzije 200 mm
in sicer kanal T2, kanal T2.1, kanal T2.1.1 in
T3 v skupni dolžini približno 735 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 meseci od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v
višini 10% od pogodbene vrednosti in Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki jo naročniku izroči ob primopredaji
objekta, v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
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. Izbrani izvajalec mora z lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50% del.
Za vse kooperante je potrebno predložiti vsa
tista dokazila, ki jih predloži ponudnik.
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. V
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:
– 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.

– Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
– dovoljenje ali izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje ni potrebno.
– 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, izdano s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
– izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 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.
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.
– izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi izredna uprava.
– 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.
Dokazila:
– potrdilo izdano s strani davčnega
organa države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– potrdilo davčnega organa 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, ki mora biti prevedeno v slovenski
jezik,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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.
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– za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): originalni obrazec
BON/SP, ki ne sme biti starejše od 30 dni in
Napoved za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spisek kadrov in njihova strokovna usposobljenost zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam
kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
Spisek referenc, zahtevanih v Navodilih
za izdelavo ponudbe.
Podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe. Priložiti je potrebno seznam opreme,
ki jo izvajalec uporablja pri izvajanju del,
navesti ali je oprema njegova last ali je v
lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila. Ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo ozkih izkopov in lastnik
montažnega sistema za opažanje izkopov,
kar potrdi z izjavo, ali pa mora imeti predpogodbo za izposojo – kar dokaže s priloženo
fotokopijo.
Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.
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.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD07/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije. Stroške
razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 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 pooblastilom za zastopanje.

Št.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri; v sejni sobi podjetja VodovodKanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 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: 7. 7. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 08/2006
Ob-20441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Petra Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., tajništvo podjetja, Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13,
faks 03/425-03-10, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovodkanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-03-13.
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: JNGD08/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je: izgradnja sekundarne kanalizacije Dobrna – kanal 1
in kanal 2 ter rekonstrukcija vodovoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Dobrna.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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: naselje Dobrna z zdraviliščem ima zgrajeno kanalizacijo in delujočo čistilno napravo, kljub
temu pa so deli naselja, ki niso v strogem
centru, še brez kanalizacije. Obravnavana
investicija bo omogočila priklop odpadnih
vod iz objektov, ki so locirani neposredno
ob Dobrnici. Zgraditi je potrebno kanala 1
in 2. Kanal 1 poteka vseskozi ob levem
bregu potoka Dobrnica in sicer od jaška
J1, kjer se priključi na obstoječi kolektor, do
jaška J 24. Dolžina odseka je 600 m. Kanal 2 bo pobiral odpadne vode iz skupine
hiš na levem bregu Dobrnice. V jašku J 1
se bo priključil na obstoječi kolektor proti
čistilni napravi, dolžina kanala do jaška J
4 je 120 m. Oba kanala bosta iz PVC cevi
premera 200 mm ter sta namenjena samo
odvajanju odpadnih voda.Ob delu trase
novega kanala poteka obstoječi vodovod,
ki ga je potrebno obnoviti. Vodovod se bo
obnovil z cevmi iz nodularne litine premera
80 mm v dolžini 294 m.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del meseca septembra
2006, dokončanje del v letu 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v
višini 10% od pogodbene vrednosti in Garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki jo naročniku izroči ob primopredaji
objekta, v višini 5% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: avansa
ni. Rok plačila je 60 dni po potrjeni situaciji.
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. Izbrani izvajalec mora z lastnimi kapacitetami izvesti minimalno 50% del.
Za vse kooperante je potrebno predložiti vsa
tista dokazila, ki jih predloži ponudnik.
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. V
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:
– 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.
– Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
Dokazila:
– dovoljenje ali izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da za opravljanje take dejavnosti posebno
dovoljenje ni potrebno.
– 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, izdano s strani Ministrstva
za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
– izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 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 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.
– izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vodi izredna uprava.
– 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.
Dokazila:
– potrdilo izdano s strani davčnega
organa države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi države, v kateri ima svoj sedež in
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
– Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
– potrdilo davčnega organa 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, ki mora biti prevedeno v slovenski
jezik,
– potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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): originalni obrazec BON/SP, ki
ne sme biti starejše od 30 dni in Napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe – v primeru, da znaša
ponudbena cena 50 mio SIT ali več mora
ponudnik mnenje pooblaščenega revizorja
obvezno priložiti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spisek kadrov in njihova strokovna usposobljenost zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam
kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstve-
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nega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
Spisek referenc, zahtevanih v Navodilih
za izdelavo ponudbe.
Podatki o tehnični opremljenosti družbe
zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe.
Priložiti je potrebno seznam opreme, ki jo izvajalec uporablja pri izvajanju del, navesti ali
je oprema njegova last ali je v lasti kooperanta. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične
opreme za izvedbo javnega naročila. Ponudnik mora biti ustrezno opremljen za izdelavo
ozkih izkopov in lastnik montažnega sistema
za opažanje izkopov, kar potrdi z izjavo, ali
pa mora imeti predpogodbo za izposojo – kar
dokaže s priloženo fotokopijo.
Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu.
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.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNGD08/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu podjetja vsak delovni dan s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije. Stroške
razmnoževanja razpisne dokumentacije v
višini 10.000 SIT (v ceni je vključen DDV)
je potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 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 pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 13.30; v sejni sobi podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a,
3000 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: 7. 7. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-20459/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna oseba: Mira Stopar, Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta:
vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., s.r.l., kontaktna oseba: Mira Stopar,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-86-000, faks 05/66-86-120, elektronska pošta: mira.stopar@rvk-jp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
s.r.l., kontaktna oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-86-000, faks 05/66-86-120, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna
oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: vodovod@rvk-jp.si.
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 rezervarja Pacug prostornine
2x20 m3 za potrebe vodooskrbe in požarne varnosti področja Pacuga omrežje,
izgradnja cevovoda iz duktila DN 150 mm
L = 650,00 m.
Predmet oddaje so gradbena, strojna
dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Beli Križ.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II. – gradbena
dela ZJN, razred 50, skupina 502, točka
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:
– izgradnja vodovodnega rezervarja prostornine 2x20 m3 in navezava na obstoječe
voodovodno omrežje;
– izgradnja duktilnega cevovoda DN 150
L = 650,0 m.
Obseg del so gradbena, strojna, dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% pogodbene vrednosti, predloži jo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, in sicer v višini 5%
pogodbene vrednosti, bančno garancijo
predloži izvajalec del pred iztekom bančne
garancije za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih del, oziroma po dokončanju del
in ob uspešni primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila 75 dni po potrditvi mesečne situacije za dela opravljena v preteklem
mesecu, po enotnih cenah ponudbe in dejansko izvedenih količinah ugotovljenih v
gradbeni knjigi.
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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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora predložiti vsa dokazila in dokumente ter izpolniti vse pogoje v
skladu z 42 in 42a členom ZJN-1A, oziroma
mora predložiti vsa dokazila in dokumente
in izpolniti pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne
obrtnike; BON 1 in BON 2, ki nista starejša
od 30 dni za pravne osebe);
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev - ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga najmanj s 50% lastnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo gradbenih del (ponudnik mora
podpisati in žigosati izjavo št. 5, ki je priložena razpisni dokumentaciji ter priložiti v izjavi
zahtevani seznam).
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.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na investitorjev transakcijski račun 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 do 13.
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. 2006 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 13.15; Rižanski vodovod Koper d.o.o.s.r.l., Ulica 15. maja 13, Koper (soba 113).
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: 6. 7. 2006.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l.
Ob-20460/06
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., kontaktna oseba: Mira Stopar, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000,
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faks 05/66-86-120, elektronska pošta:
vodovod@rvk-jp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., s.r.l., kontaktna oseba: Mira Stopar,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-86-000, faks 05/66-86-120, elektronska pošta: mira.stopar@rvk-jp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
s.r.l., kontaktna oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-86-000, faks 05/66-86-120, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l., kontaktna
oseba: Lilijana Lesjak, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-86-000,
faks 05/66-86-120, elektronska pošta: lilijana.lesjak@rvk-jp.si.
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 vodovodnega omrežja Olmo
– IV. faza.
Predmet oddaje so izgradnja vodovodnega omrežja iz duktil nih cevi DN 100,80
mm in PE d 50 mm L = 2900 m z objekti:
raztežilnika V = 20 m3 in 5 m3 (gradbena,
montažna dela).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II.-gradbena dela
ZJN, razred 50,skupina 502, točka 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: predmet
oddaje so izgradnja vodovodnega omrežja iz
duktil nih cevi DN 100,80 mm in PE d 50 mm
L = 2900 m z objekti: raztežilnika V = 20 m3
in 5 m3 (gradbena, montažna dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, predložijo jo vsi ponudniki v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% pogodbene vrednosti, predloži jo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, in sicer v višini 5%
pogodbene vrednosti, bančno garancijo
predloži izvajalec del pred iztekom bančne
garancije za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih del, oziroma po dokončanju del
in ob uspešni primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvršila 75 dni po potrditvi mesečne situacije za dela opravljena v preteklem
mesecu, po enotnih cenah ponudbe in dejansko izvedenih količinah ugotovljenih v
gradbeni knjigi.
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 predložiti vsa dokazila in dokumente ter izpolniti vse pogoje v
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skladu z 42 in 42a členom ZJN-1A, oziroma
mora predložiti vsa dokazila in dokumente
in izpolniti pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, da bo ponudba pravilna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra oziroma za
obrtnike priglasitev na davčnem uradu;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta za samostojne
obrtnike; BON 1 in BON 2, ki nista starejša
od 30 dni za pravne osebe);
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev- ne
starejše od 3 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo, da razpolaga najmanj s 50% lastnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo gradbenih del (ponudnik mora
podpisati in žigosati izjavo št. 5, ki je priložena razpisni dokumentaciji ter priložiti v izjavi
zahtevani seznam).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na investitorjev transakcijski račun 101000-0000055382 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 do 13.
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 24. 11. 2006 ali 2 meseca od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 13.30; Rižanski vodovod Koper d.o.o.s.r.l., Ulica 15. maja 13, Koper (soba 113).
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: 6. 7. 2006.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o., s.r.l.
Ob-20464/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Daniel Krivec, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/384-51-95,
faks 07/384-51-90, elektronska pošta: obcina.dtoplice@siol.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.
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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: regionalna/lokalna
raven.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0041/2006-01/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodohrana v sklopu vodovoda
Občice Stare Žage.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Stare Žage.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodohrana v sklopu vodovoda Občice
Stare Žage vključno z gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 30. 8. 2006, konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 3. 2007;
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku za dobo 36 mesecev od prevzema pogodbenih del v višini 4,000.000 SIT:
– izjavo zavarovalnice, da bo v primeru
sklenitve pogodbe zavarovala izvajalčevo
odgovornost za neposredno škodo, ki bi
utegnila nastati naročniku in tretjim osebam
v zvezi z opravljanjem njegovega dela in
njegovih pogodbenih obveznosti v višini najmanj 4,000.000 SIT skladno s 33. členom
ZGO-1-UPB1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
obračun se dela mesečno z izstavitvijo
mesečnih situacij na podlagi potrjenega finančnega plana oziroma na osnovi dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih
s strani nadzornega organa naročnika, do
največ 90% pogodbene vrednosti del. Začasne mesečne situacije oziroma njihov
nesporen znesek bodo v skladu s pogodbo o oddaji javnega naročila (obrazec 10)
plačane v roku 60 dni po prejemu potrjene
situacije, pod pogojem, da jo je izvajalec
izstavil do določenega dneva v mesecu (do
8. v naslednjem mesecu) in da je potrjena
s strani nadzornega organa naročnika. Po
končanju in predaji del ter odpravi vseh
napak se izstavi končna situacija, ki bo
plačana v rokih in pod pogoji, navedenimi v
pogodbi o oddaji javnega naročila. Podrobnejši način plačevanja je določen v pogodbi
o oddaji javnega naročila.
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
nastopanju iz katere je razvidno kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki in kdo
je pooblaščen za podpis pogodbe.
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
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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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(datum potrdila ne sme biti starejši od 30
dni) in v primeru vpisa ponudnika v kazensko evidenco, pisno izjavo ponudnika, da
se vpis v kazensko evidenco ne nanaša na
pravnomočno obsodbo v zvezi z podkupovanjem;
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni),
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2005, iz katerih
mora biti razvidno doseganje naslednjih kriterijev: a) skupni prihodki > 100 milijonov
SIT, b) sredstva > 50 milijonov SIT, c) gibljiva
sredstva > kratkoročne obveznosti;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
III.2.1.3) Teh nične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložjivih kadrih za izvedbo javnega naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s podatki o že sklenjenih pogodbah iz
katerih je razvidna zasedenost kapacitet v
letu 2006;
– vsaj tri potrjene reference o izvedenih
objektih in napravah komunalne infrastrukture v zadnjih petih letih v vrednosti nad 15
milijonov SIT;
– izvajalec mora v času izvedbe javnega naročila zagotovil sodelovanje najmanj
enega pooblaščenega inženirja s VII. ali VI.
stopnjo strokovne izobrazbe, ki bo razporejen na lokacijo izvedbe javnega naročila ter
sodelovanje odgovornega vodja del skladno
s 76. in 77. členom ZGO-1-UPB1.
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:
430-0041/2006-01/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 8. 2006, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delovni dan od 8.do
12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 17. ure,

s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska
15.000 SIT na transakcijski račun Občine
Dolenjske Toplice št. 01357-0100015780,
namen nakazila: Vodohran vodovoda Občice Stare Žage.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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. 12. 2011.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 10.30; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
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: Daniel Krivec,
tel. 07/384-51-95.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 1672-03/06
Ob-20465/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza na Primorskem, Universita del Litorale, kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/625-00-25, faks 05/625-00-26, elektronska pošta: rektorat@upr.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 VV 1672-04/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba GOI del na objektu UP Turistica
– Visoka šola za turizem v Portorožu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Portorož.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na
objektu: UP Turistica – Visoka šola za turizem v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
50,000.000 SIT po vzorcu garancije št. 1 v
razpisni dokumentaciji z veljavnostjo 10. 11.
2006. Naročnik bo neizbranim ponudnikom
takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil garancijo, izbranemu ponudniku pa šele ob vročitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naročila.
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– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (v skladu s
5. členom Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov) v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo izbrani ponudnik ob
podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava
se izda v skladu z vzorcem garancije št. 2 v
razpisni dokumentaciji.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo izbrani ponudnik
ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izjava se izda v skladu z vzorcem garancije št.
3 v razpisni dokumentaciji.
– Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti izvedenih del,
ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku
ob primopredaji objekta. Izjava se izda v
skladu z vzorcem garancije št. 4 v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika, v roku 60 dni, v
skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo za pravne osebe velja celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo).
Dokument je lahko star največ 30 dni od
roka za oddajo ponudb.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da ni bil
pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo
dejanje. Dokument je lahko star največ 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
– Potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), 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 ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež. Dokument je
lahko star največ 30 dni od roka za oddajo
ponudb.
– Fotokopija zavarovalne police za zavarovanje pred odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1 in BON-2 za pravne osebe ali
za samostojen podjetnike potrdilo ponudnikove poslovne banke ali AJPES-a, iz katerega je razvidna letna realizacija in da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa. Dokument je lahko
star največ 15 dni od roka za oddajo ponudb. Pogoj za priznanje sposobnosti po tej
točki je letna realizacija 2.000,000.000 SIT v
vsakem od zadnjih dveh obračunskih let, da
ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi
in da na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
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– Potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev (v primeru, da
izvajalec v ponudbi nastopa s podizvajalci).
Dokument je lahko star največ 15 dni od
roka za oddajo ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– Seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila, z
navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je
potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del
pri pristojni poklicni zbornici ter potrdilo, da
je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z
navedbo delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam,
zaposleni, pogodba o delu ipd.). Pogoj za
priznavanje sposobnosti po tej točki je, da
je navedeni odgovorni vodja del bil odgovorni vodja del na dveh objektih z vrednostjo
1.000,000.000 SIT.
– Izjava o povprečnem številu zaposlenih v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej točki je vsaj 50
zaposlenih.
– Referenčna lista ponudnika in potrjene
reference pri izvedbi objektov visokogradnje
v zadnjih dveh letih. Pogoj za priznavanje
sposobnosti po tej točki sta vsaj dva izvedena objekta visokogradnje v vrednosti
1.500,000.000 SIT in vsaj dve priloženi, s
strani naročnikov potrjeni ugodni referenci
primerne vrednosti.
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 VV 1672-04/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 36.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na podračun UJP 01100-6000001866. Prevzem dokumentacije na podlagi predložitve dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 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 10. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 12. uri; Koper.
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. 7. 2006.
Univerza na Primorskem,
Universita del Litorale
Ob-20470/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Uroš Uranič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-24-31, faks 01/589-26-97, elektron-
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ska pošta: uros.uranic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.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: JR-03/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija betonske fasade Ekonomske
fakultete.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila 46,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 33 dni od oddaje naročila, začetek 28. 8. 2006, konec 30. 9. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji pristojnega sodišča ali drugega organa,
– potrdilo, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
– potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov v zadnjih šestih
mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme (zahtevani so pomični viseči
odri),
– seznam najmanj treh referenc za izvedbo javnega naročila, ki se nanašajo
na predmet razpisa v minimalni vrednosti
30,000.000 SIT,
– rok izvedbe del je fiksen in znaša 33
dni po podpisu pogodbe.
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: JR-03/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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pridobiti ju je mogoče do: 14. 8. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom
na transakcijski račun naročnika 01100 –
6030708574 sklic 00001.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vse osebe, ki predložijo
potrdilo, da so pooblaščeni za zastopanje
pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 11. uri, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 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.4) Dodatne informacije: naročnik bo
organiziral v petek 4. 8. 2006 ob 8. uri na
Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana, informativni sestanek s ponudniki, na katerem bo potencialnim kandidatom
posredoval ustrezna pojasnila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Ob-20477/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Nataša Đukić Vasić, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-37-00, 05/663-37-61, faks
05/663-37-06, elektronska pošta: natasa.vasic@komunalakoper.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija poti in brežin na starem delu
pokopališča Škocjan v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pokopališče Škocjan v
Kopru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.21.4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je izvedba sanacije odvodnjavanja (drenaža fi 100 mm v dolžini 1.400 m,
meteorna kanalizacija fi 150 mm oziroma
200 mm v dolžini 780 m) in dostopnih poti v
asfaltni izvedbi (3.600 m2) vključno z izvedbo robnih AB zidkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila. Začetek 28. 8. 2006 in konec 28. 10. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1,250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 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: v primeru, da bo izbrana mora
skupina ponudnikov predložiti 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:
– statusni pogoji:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. 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;
– ekonomsko-finančni pogoji:
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2003, 2004, 2005) morajo znašati v
povprečju najmanj 100,000.000 SIT. Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, pa za tista
leta v katerih je posloval;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
– tehnično-kadrovski pogoji:
6. da ima ponudnik za po vrsti in vrednosti primerljiva dela vsaj dve referenci v
največ zadnjih 5 letih;
7. da ima usposobljeno vodstveno osebje odgovorno za izvedbo gradnje skladno
z ZGO-1;
8. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Ta pogoj (št. 8) se dokazuje, če vrednost ponudbe znaša več kot 50 mio SIT brez DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi), za pravne osebe, za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2.1. izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
(priloga III.1);
2.2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek);
4. obrazec BON 1/P za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
5. BON 2 in potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi solventnosti (podatki o poslovanju na TRR);

6. izjava o izvedbi vsaj dveh enakovrednih gradenj in sicer najmanj dve referenci
za izvajanje kanalizacijskih in asfalterskih
del, vsaka referenca v vrednosti najmanj
25.000.000,00 SIT brez DDV v zadnjih 5
letih (Priloga III.2);
7.1. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo: njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih
izkušenj pri gradnjah;
7.2. navedbo imena in priimka odgovornega vodje del, za katerega je potrebno
priložiti: potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici; potrdilo, da je pri tej
zbornici vpisan v ustrezen imenik, navedbo
delovnih izkušenj te osebe pri gradnjah, navedbo pravnega razmerja med ponudnikom
in to osebo;
8. 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.
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 7. 8. 2006 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT Z DDV; valuta: pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
10100-0034659356 pri Banki Koper d.d., z
navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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: 8. 8. 2006
ob 13. uri v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-20485/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žetale, kontaktna oseba: Jože Krivec, Žetale 4, 2287 Žetale, Slovenija, tel.
02/795-32-80, faks 02/795-32-85, elektronska pošta: info.zetale@zetale.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.
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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: 430-0006/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija občinskih cest v Občini
Žetale:
a) Modernizacija občinske ceste LC
240100 Pridna vas – Stoperce.
b) Modernizacija občinske ceste JP
741370 Dobrina – Dobrinska gorca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Žetale, naselji
Čermožiše in Dobrina.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: začetek del takoj po podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca ali 60 dni od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbenega zneska in garancija za
dobro izvedbo posla v višini 10 pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača
v roku (najmanj) 60 dni po odpravljenem
kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
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, ki jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1 Pravni status-obvezna dokazila:
– registracijo ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo premeta javnega naročila,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik 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.
Vsa potrdila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1;

Št.

– obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh
bank pri katerih ima odprt transakcijski račun, ki mora vsebovati podatke, zahtevane
iz pogojev ter izjava podpisana od odgovornih oseb družbe, da ima TRR odprt samo pri
navedenih bankah, ki so dale izjavo. Obrazec BON 2 oziroma izjave ne smejo biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
Samostojni podjetniki pa dostavijo namesto
BON 1 in BON 2 najnovejšo bilanco stanja
in poslovni izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s podatki o že sklenjenih pogodbah za
nizke gradnje iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu 2006. Vsaj 3 potrjene reference o izvedenih objektih nizke
gradnje v zadnjih petih letih v vrednosti nad
50,000.000 SIT.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da Zakon o graditvi
objektov (ZGO).
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: 430-0006/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2006 na
sedežu Občine Žetale.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom pred
dvigom razpisne dokumentacije na podračun odprt pri UJP Slovenska Bistrica št.:
01391-0100017412.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 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. 8. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in drugi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri, sejna soba Občine Žetale.
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: 7. 7. 2006.
Občina Žetale
Ob-20487/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba:
Samo Mlinar, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-06-10,
01/709-06-20, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.si, internetni naslov: http://www.cerknica.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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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:
rekonstrukcija vodovoda in LC št. 041041
Grahovo – Žerovnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grahovo – Žerovnica,
občina Cerknica.
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: do 30. 9. 2006.
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 pri sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila. V dokaz izpolnjevanja tega pogoja mora ponudnik predložiti:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Izpisek iz sodnega registra podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Izpisek mora biti
v originalu ali fotokopija potrjena s strani
notarja.
– Za samostojnega podjetnike posameznike (fizične osebe):
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Potrdilo mora
biti v originalu, ali potrjeno s strani notarja.
Redni izpisek iz sodnega registra podjetij, če podjetje ustreza merilom za srednje
oziroma velike družbe. (Dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb). Potrdilo mora biti v originalu, ali
potrjeno s strani notarja.
2) Ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
3) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima
ponudnik sedež.
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Potrdilo izda Okrožno sodišče. Poleg potrdila Okrožnega sodišča ponudnik predloži
tudi »Lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
4) Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
Oddelek za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Priloženo mora biti v originalu oziroma notarsko overjeni fotokopiji, če ta ni starejša od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora predložiti tudi »lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zardi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
5) Potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni
bila izdana pravnomočna sodba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
6) Potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
dokazati, da je ekonomsko finančno sposoben, t.j. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad
poslovnega računa.
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
1. Obrazca BON-/P in BON-2, ki ju izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, s tem da ponudnik
na dan pred sestavitvijo in v zadnjih 6. mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokumenta morata vsebovati podatke za
zadnje bilančno obdobje.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilnih disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle od dneva oddaje ponudbe (skladno s
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov, Ur.l.RS, št. 71/99,
78/99, 64/01)
– Za fizične osebe (samostojne podjetnike):
1. Podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS,
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2. Mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih,
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
po potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle
do dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99, 64/01).
4. Izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
5. Izjavo ponudnika, da bo poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v enakih rokih
plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
2) Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora dokazati, da
razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostnimi, kar dokazuje:
– Seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih petih letih (razpisni obrazec
št. 4): vsaj na treh objektih v vrednosti del
posameznega objekta najmanj 50 mio SIT
(z DDV) od vključno 1. 1. 2001 dalje z datumom sklenjene pogodbe z naročnikom.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec 4 a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za
objekte, katerih investitor je bil naročnik po
tem javnem razpisu, potrdilo ni potrebno
priložiti.
– Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in sicer:
1. vodja razpisnih del (razpisni obrazec
št. 5),
2. ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Pogoji: odgovorni vodja razpisnih del ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo in je
vodil nizke gradnje v zadnjih 5 letih (razpisni
obrazec št. 5a) kot sledi: kar dokazuje z dokazili o vpisu v imenik včlanjenih podjetij in
strokovnjakov pri inženirski zbornici, fotokopija diplome, strokovni izpit, delovna knjižica
(razpisni obrazec št. 5b).
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:
Točk

1. cena
95
2. referenca
5
Skupaj
100
cena se obračuna v % po naslednji formuli: 100% = 95 točk
najnižja cena × 100
cena % = ----------------------------------ponujena cena

Reference: vsaka referenca nad 50 mio
SIT (brez DDV) v zadnjih 5 letih prinese
1 točko. Ponudnik lahko pridobi največ 5
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 14. 8. 2006.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
do 12. ure, Občina Cerknica, Cesta 4. maja,
Cerknica.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji
na naslovu Občina Cerknica, cesta 4. maja,
Cerknica, tel. 01/709-06-10 ali 01/709-06-20
pri Samu Mlinarju in Turšič Jožetu, na osnovi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki bodo prispela najpozneje 5 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki bodo dvignili
razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Cerknica
Št. 110-1/06
Ob-20488/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.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: Saša Stanešič, 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: 2006/000071.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova betonskih stez na CP Tepanje,
Vransko in Pesnica.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CP Tepanje, Vransko
in Pesnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.53.1.00-8.
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 natančno določen v »Popisu del« projekta PZR št. DDC-1/06, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Dela v grobem obsegajo:
– območje betonskega vozišča cestninskih stez:
– rušenje obstoječe betonske voziščne konstrukcije do globine 51 cm,
– izdelava s cementom stabilizirane
plasti drobljenca debeline 15 cm,
– izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca debeline 6 cm,
– izdelava nosilne plasti iz cementnega betona C30/37iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin debeline 22 cm,
– izdelava obrabne plasti iz cementnega betona C30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamenin debeline 8 cm,
– izvedba navideznih sidranih stikov
in stikov betonskega vozišča s cestninskim
otokom,
– vgradnja induktivnih zank za štetje
prometa in sistem ABC;
– območje asfaltnega vozišča pred in za
cestninskimi stezami:
– rušenje – rezkanje obstoječe asfaltne voziščne konstrukcije do globine
12 cm,
– izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca debeline 8 cm,
– izdelava obrabne in zaporne plasti
drobirja z bitumenskim mastiksom DBM iz
zmesi zrn in silikatnih kamenin v debelini
4 cm.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Predvidoma se bodo dela izvajala od
podpisa pogodbe do poletne turistične sezone ter se nadaljevala po sezoni do končnega roka izvedbe. Maksimalen čas zapore
pri obnovi ene steze je 26 dni, kar pomeni
da mora izvajalec v 26 dneh v celoti izvesti
obnovo ene steze. V to 26 dnevno obdobje
je vključen tudi čas potreben za otrjevanje
betonskega vozišča.
Izbrani ponudnik bo pričel z deli najkasneje v treh dneh od uvedbe v delo. Pred
pričetkom del bo moral uskladiti terminski plan in elaborat zapore s predstavniki
DARS-a po posameznih cestninskih postajah in z nadzornim organom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,550.000 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: razpisana dela se bodo financirala iz 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.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (obnova, rekonstrukcija ali
novogradnja betonske voziščne konstrukcije), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave),
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev 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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 28/06 z dne 17. 3. 2006.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 45/06 z
dne 28. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000071.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: 10.000 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 8.333,33 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: 17. 8. 2006 do
10.30.
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
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ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 11. 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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-20489/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba:
Samo Mlinar, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-06-10,
01/709-06-20, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: samo.mlinar@cerknica.si, internetni naslov: http://www.cerknica.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:
Industrijska cona Podskrajnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podskrajnik, Občina
Cerknica.
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: do 30. 9. 2006.
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 pri sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila. V dokaz izpolnjevanja tega pogoja mora ponudnik predložiti:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Ponudnik je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Izpisek iz sodnega registra podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Izpisek mora biti
v originalu ali fotokopija potrjena s strani
notarja.
– Za samostojnega podjetnike posameznike (fizične osebe):
Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada Republike Slovenije
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Potrdilo mora
biti v originalu, ali potrjeno s strani notarja.
Redni izpisek iz sodnega registra podjetij, če podjetje ustreza merilom za srednje
oziroma velike družbe. (Dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja
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ponudb). Potrdilo mora biti v originalu, ali
potrjeno s strani notarja.
2) Ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
3) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima
ponudnik sedež.
Potrdilo izda Okrožno sodišče. Poleg potrdila Okrožnega sodišča ponudnik predloži
tudi »Lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo mora biti predloženo v originalu
oziroma kot fotokopija, če ta ni starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
4) Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
Oddelek za kazensko evidenco, Ljubljana,
Župančičeva 3. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Priloženo mora biti v originalu oziroma notarsko overjeni fotokopiji, če ta ni starejša od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudnik mora predložiti tudi »lastno izjavo« pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zardi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
5) Potrdilo, da ponudniku v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni
bila izdana pravnomočna sodba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
6) Potrdilo, da ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih.
Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1.) Ponudnik mora dokazati, da je ekonomsko finančno sposoben, t.j. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega
računa:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe):
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1. Obrazca BON- /P in BON-2, ki ju izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, s tem da ponudnik
na dan pred sestavitvijo in v zadnjih 6. mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokumenta morata vsebovati podatke za
zadnje bilančno obdobje.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilnih disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle od dneva oddaje ponudbe (skladno s
6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99, 64/01).
– Za fizične osebe (samostojne podjetnike):
1. Podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS.
2. Mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
3. Mnenje pooblaščenega revizorja, ki
po potrjevalo, da ima ponudnik po svojih
knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle
do dneva oddaje ponudbe (skladno s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99,
78/99, 64/01).
4. Izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti.
5. Izjavo ponudnika, da bo poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v enakih rokih
plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja ponudb.
2.) Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, določene z zakonom. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da razpolaga
z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostnimi,
kar dokazuje:
– Seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih petih letih:
(Razpisni obrazec št. 4):
Vsaj na treh objektih v vrednosti del posameznega objekta najmanj 30 mio SIT (z
DDV) od vključno 1. 1. 2001 dalje z datumom sklenjene pogodbe z naročnikom.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec
4 a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za objekte,
katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdilo ni potrebno priložiti.
– Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in sicer:
1. vodja razpisnih del (razpisni obrazec
št. 5),

2. ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo
imajo ustrezne kvalifikacije in reference.
Pogoji:
odgovorni vodja razpisnih del ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in je vodil nizke gradnje v zadnjih 5 letih (razpisni
obrazec št. 5a) kot sledi: kar dokazuje z
dokazili o vpisu v imenik včlanjenih podjetij in strokovnjakov pri inženirski zbornici,
fotokopija diplome, strokovni izpit, delovna
knjižica (razpisni obrazec št. 5b).
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:
Točk

1. cena
95
2. referenca
5
Skupaj
100
cena se obračuna v % po naslednji formuli: 100% = 95 točk
najnižja cena × 100
cena % = ----------------------------------ponujena cena
Reference: vsaka referenca nad 30 mio
SIT (brez DDV) v zadnjih 5 letih prinese
1 točko. Ponudnik lahko pridobi največ 5
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom ali položnico na transakcijski račun
01213-0100002563, Občina Cerknica, pri
UJP Postojna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 14. 8. 2006.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 10. uri, Občina Cerknica, Cesta 4. maja,
Cerknica.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na naslovu: Občina Cerknica, Cesta
4. maja, Cerknica, tel. 01/709-06-10 ali
01/709-06-20 pri Samu Mlinarju in Turšič
Jožetu, na osnovi pisnih vprašanj oziroma
vprašanj po telefaksu, ki bodo prispela najpozneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Pisni odgovori bodo posredovani vsem,
ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Cerknica
Št. 65-0259/2005-47/06
Ob-20492/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba:
Marko Trebec, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/237-31-81, 041/551-477,
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faks 04/237-31-67, elektronska pošta: Marko.trebec@kranj.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: 65-0259/2005-47/06 Prenova prostorov pod tribuno atletskega in
nogometnega stadiona v ŠC Kranj.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za gradbeno, elektro
in strojno instalacijska dela pri prenovi
prostorov pod tribuno atletskega in nogometnega stadiona v Športnem centru
Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Športni center Kranj,
Partizanska 39, 4000 Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
gradbena in obrtniška dela določena s
projektno dokumentacijo in popisom del
– PZR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak
v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 2 mesecev od datuma oddaje ponudb).
4. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, 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:
1. Dokazilo o ekonomsko – finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v
preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa - dokazilo obrazec BON 1 in BON 2
ali za samostojne podjetnike zadnja odločba o
odmeri davka in poročilo banke, da račun ni bil
blokiran (dokazila ne smejo biti starejša od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe).
2. Pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik

Št.

pravočasno in pravilno poravnaval svoje zapadle poslovne obveznosti (izjave ne smejo
biti starejše od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Kopija zavarovalne police o zavarovalni odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. členom Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02, 47/04).
2. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju
in delovnih pogojih, veljavnih v RS.
3. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki
ali višji vrednosti od ponujene s potrdili o
dobro opravljenem delu z vrednostmi in datumi izvedbe.
4. Izjava, da bo dela izvedel najkasneje
do 30. 11. 2006.
5. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
6. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
7. Izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
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 10. 8. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
nakazati na podračun zakladniškega računa
Mestne občine Kranj št: 01252-0100006472,
z navedbo naziva in naslova prevzemnika
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 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 17. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno,
predstavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 20.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.4) Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, oddelek za družbene javne službe:
Marko Trebec, tel. 04/237-31-81.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Mestna občina Kranj
Št. 508/06
Ob-20493/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Mateja Malovrh, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/597-15-10, faks 04/597-15-13, elektronska pošta: mateja.malovrh@trzic.si.
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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) Opis: rekonstrukcija in izgradnja prizidkov k Osnovni šoli Bistrica.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in izgradnja prizidkov k
Osnovni šoli Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bistrica pri Tržiču, občina Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija in izgradnja prizidkov k Osnovni
šoli Bistrica (270,000.000 SIT brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 9. 2006 in konec
1. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančna garancija od ponujene vrednosti za
resnost ponudbe veljavna do 15. 10. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni
rok plačila od prejete in 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 med naročnikom in
izvajalcem del.
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 biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– 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,
– izpolnjeni obrazci priloženi razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec o tehnični sposobnosti priložen v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila pred pridobitvijo razpisne dokumentacije se znesek
nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, odprt pri
Upravi RS za javna plačila. OE Kranj številka 01331-0100006578.
Razpisno dokumentacijo bo naročnik posredoval zainteresiranemu izvajalcu del najkasneje v šestih dneh, ko bo le ta nakazal
sredstva za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2006 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 15. 10. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– člani komisije za javna naročila naročnika,
– predstavniki ponudnikov,
– drugi zainteresirani glede na prostorske zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2006
ob 13.30, Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba Občine Tržič,
prvo nadstropje.
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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v zvezi s projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo prejmete pri kontaktni osebi: Mateja
Malovrh, tel. 04/597-15-21.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Tržič
Ob-20500/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Romana Starič,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: romana.staric@bled.si, internetni
naslov: www.obcina.bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dominvest d.o.o., kontaktni
osebi: Franc Pogačar in Nevenka Grozina,
Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-26-00, faks 04/586-12-41,
elektronska pošta: info@dominvest.si; nevenka.grozina@dominvest.si, internetni naslov: www.dominvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dominvest d.o.o., kontaktni
osebi: Franc Pogačar in Nevenka Grozina,
Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slo-
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venija, tel. 04/581-26-00, faks 04/586-12-41,
elektronska pošta: info@dominvest.si; nevenka.grozina@dominvest.si, internetni naslov: www.dominvest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Dominvest d.o.o., kontaktni osebi: Franc
Pogačar in Nevenka Grozina, Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-26-00, faks 04/586-12-41, elektronska pošta: info@dominvest.si; nevenka.grozina@dominvest.si, internetni naslov:
www.dominvest.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Ribnem pri Bledu
– IV. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Ribno pri Bledu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja manjkajočih krakov fekalne in meteorne kanalizacije ter obnova poškodovanih
lokalnih cest.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek takoj po podpisu pogodbe,
zaključek del 1. 12. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe in
konec 1. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih situacij; rok plačila 60
dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– BON – 1/P oziroma BON – 1/S za leto
2005,
– BON – 2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega bo razvidno, da v zadnji šestih
mesecih ni imel blokiranega računa 5 ali
več dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika;
– ustrezna izobrazba kadrov.
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 17. 7. 2006.
Cena: 18.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun
št.: 05100-8011732530 pri Abanki, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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 10. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 12. uri; Občina Bled.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Bled

Ob-20501/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba: Romana Starič,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-00, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: romana.staric@bled.si, internetni
naslov: www.obcina.bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dominvest d.o.o., kontaktni
osebi: Franc Pogačar in Nevenka Grozina,
Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-26-00, faks 04/586-12-41,
elektronska pošta: info@dominvest.si; nevenka.grozina@dominvest.si, internetni naslov: www.dominvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dominvest d.o.o., kontaktni
osebi: Franc Pogačar in Nevenka Grozina,
Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-26-00, faks 04/586-12-41,
elektronska pošta: info@dominvest.si; nevenka.grozina@dominvest.si, internetni naslov: www.dominvest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Dominvest d.o.o., kontaktni osebi: Franc
Pogačar in Nevenka Grozina, Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-26-00, faks 04/586-12-41, elektronska pošta: info@dominvest.si; nevenka.grozina@dominvest.si, internetni naslov:
www.dominvest.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Bled–Selo–Mlino.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izgradnja vodovoda iz
Sela proti Mlinem in Bledu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
obsega izgradnjo vodovoda Bled – Mlino in
od rezervoarja do odcepa za Dindol. V drugi
fazi pa še del vodovoda od V2-1 do V2-33.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
1. faza: začetek takoj po podpisu pogodbe; zaključek del 15. 10. 2006;
2. faza: ko bo naročnik zagotovil potrebna sredstva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek po podpisu pogodbe in
konec 15. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih situacij; rok plačila 60
dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– BON – 1/P oziroma BON – 1/S za leto
2005,
– BON – 2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega bo razvidno, da v zadnji šestih
mesecih ni imel blokiranega računa 5 ali
več dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika;
– ustrezna izobrazba kadrov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 7. 2006.
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Cena: 18.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun
št.: 05100-8011732530 pri Abanki, s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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 10. 9. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006
ob 11. uri; Občina Bled.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Bled
Ob-20502/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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: sanacija plazu “Dežno” na cesti
R2-424/1170 Planina–Dežno v km 0,410.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1170 cesta R2-424
Planina–Dežno.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
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 ZIPRS0607.
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
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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 (2003, 2004, 2005)
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);
– 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: izjava o referenčnem delu);
– 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
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. V obdobju zadnjih dveh let
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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 8. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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: 8. 8. 2006
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 34,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20503/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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:
preplastitev regionalne ceste R3-621/1412
Kalce–Col.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1412 cesta R3-621
Kalce–Col.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
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: konec 30. 11. 2006.
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 ZIPRS0607.
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 v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
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);
– 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 po-
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sebnih 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: izjava o referenčnem delu);
– 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 8. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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: 8. 8. 2006
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 76,900.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-20504/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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: izvedba pasivne zaščite ob cesti G1-1/1400
v naselju Rošnja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1400 cesta G1-1
Miklavž–Hajdina.
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: 120 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 ZIPRS0607.
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 (2003, 2004, 2005)
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);
– 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: izjava o referenčnem delu);
– 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 8. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 2006 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: 8. 8. 2006
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 24,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20505/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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:
gradbena dela – 1. etapa: G1-1/246 Maribor (Ptujska cesta).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0246 cesta G1-1
MB (Tržaška cesta) – Miklavž.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.21-3.
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: konec 30. 10. 2007.
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 ZIPRS0607.
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.
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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 (2003, 2004, 2005)
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);
– 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: izjava o referenčnem delu);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika
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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
ponudnikovih ponudbah iz obdobja zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila ni bilo izjav
ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične
ali zavajajoče. 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. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 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. 8. 2006
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
340,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20506/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazov “Žegar – Prevorje” na
cesti R2-423/1281 Črnolica–Lesično v km
14,020, v km 14,600, v km 14,700 in v km
15,500.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1281 cesta R2-423
Črnolica–Lesično.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00-8.
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 ZIPRS0607.
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 v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
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);
– 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: izjava o referenčnem delu);
– 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 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. 8. 2006
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
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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 60,400.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20507/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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:
ureditev in semaforizacija križišča Ceste
Proletarskih brigad in Radvanjske ceste
v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0364 cesta G1-1
MB (Cesta Proletarskih Brigad–Tržaška cesta).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.29-9.
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 ZIPRS0607.
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
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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 (2003, 2004, 2005)
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);
– 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: izjava o referenčnem delu);
– 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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 dogovor-
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jene, 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. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 do 11. 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. 8. 2006
ob 12. 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
114,532.574 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20508/06
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.dc.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dc.gov.si.
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:
preplastitev ceste R1-210 Sovodenj–Cerkno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1113 cesta R1-210
Sovodenj–Cerkno.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
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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: 120 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 ZIPRS0607.
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 v
obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
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);
– 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 speci-
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fikacijah 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: izjava o referenčnem delu);
– 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 ponudnikovih ponudbah iz obdobja
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo,
da so neresnične ali zavajajoče. 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. 8. 2006.
Cena: brezplačno.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika (www.dc.gov.si).
Morebitne spremembe in dodatki k razpisni
dokumentaciji za posamezna naročila bodo
objavljeni izključno na naročnikovi spletni
strani. Izključno na spletni strani bodo objavljena tudi pojasnila in odgovori na vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2006 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. 8. 2006
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 43,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-20479/06
Popravek
V javnem razpisu za vzdrževanje strojne in programske opreme sistema CA PKI
Entrust, naročnika Ministrstva za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstvo za notranje zadeve – Policije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
30. 6. 2006, Ob-18757/06, se v točki VI.4)
Dodatne informacije, doda odstavek:
Naročnik si, v skladu s 97. členom
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
36/04 – ZJN-1-UPB1), po oddaji predmetnega naročila pridržuje pravico oddaje
naročila po postopku s pogajanji brez
predhodne objave po pogojih, ki jih določa 97. člen ZJN-1-UPB1.
Uredništvo
Št. 43000-20/2006-12
Ob-20115/06
Spremembe
V obvestilu o naročilu – Skaniranje in
optično prepoznavanje obrazcev razgrnitve
podatkov o stavbah in delih stavb, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 2. 6.
2006, Ob-15561/06, se spremenijo naslednje točke:
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost,
se v 2. točki črta tretja alinea – pogoj »da
v zadnjih dveh letih ni imel negativnega finančnega poslovanja (izgube pri poslovanju).«
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost,
se v 2. točki v besedilu »Letne vrednosti
prometa in prikaz pozitivnega finančnega
poslovanja ponudnik prikaže v izpolnjenem
obrazcu OBR 26.« črta besedilo: »in prikaz
pozitivnega finančnega poslovanja«.
III.2.3) Tehnična sposobnost, se v 2. točki
tekst prve alinee »vodja projektne pisarne«
zamenja s tekstom »vodja projekta«.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije, se tekst »5. 7. 2006« zamenja
z »20. 7. 2006«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje, se tekst »6. 7. 2006«
zamenja z »21. 7. 2006«.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb, se tekst
»6. 7. 2006« zamenja z »21. 7. 2006«.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek,
kjer se tekst »Začetek: 7. 8. 2006. Zaključek:
22. 2. 2007« zamenja s tekstom »Začetek:
22. 8. 2006. Zaključek: 28. 6. 2007«.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 247/2006

Ob-20106/06
Popravek
V javnem razpisu za storitve organizacije in nudenja prehrane (priprava, dostava
in postrežba prehrane in pijač) študentom,
delavcem ter zunanjim gostom fakultete z
najemom poslovnega prostora, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
2006, pod Ob-16839/06, se spremeni:
točka IV.3.2), prvi odstavek tako, da se
glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2006.
točka IV.3.3) tako, da se glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 8. 2006 do 10.
ure.
in IV.3.7.2) tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 8. 2006
ob 11. uri; v prostorih Univerze v Ljubljani
Pedagoške fakultete.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Št. 43000-22/2006-8

Ob-20254/06

Popravek
V javnem razpisu za obdelavo podatkov,
pridobljenih v razgrnitvi podatkov o stavbah in delih stavb, z referenčno številko
2006-022412, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006, Ob-17540/06
se spremeni točka II.3) Trajanje naročila ali
rok za zaključek: »začetek: 23. 8. 2006, zaključek: 28. 6. 2007«.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-19945/06
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: Igor.straus@gov.si, internetni naslov: www.durs.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/2006 VeDavki2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je vzdrževanje
in nadgrajevanje sistema elektronskega
davčnega poslovanja (EDP).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 30.000
človek ur v treh letih.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija oddaje dodatnih del oziroma
ponovitve izvajanja storitev po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT. Vsebina bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja ne sme
bistveno odstopati od vsebine priloženega
vzorca. Znesek se ne sme spremeniti, bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje morata biti brezpogojna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
30 dneh od prejema posameznega računa.
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;
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– ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Za natančnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudniki morajo v ponudbi predložiti
poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar pomeni:
– da sodi vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2005 oziroma, da je poslovno uspešen
in finančno trden (soliden),
– da v zadnjih 6 mesecih nima dospelih
neporavnanih obveznosti,
– da na dan pred izstavitvijo obrazca
BON-2 ali potrdila (izjave) poslovne banke,
nima dospelih neporavnanih obveznosti,
– ponudnikov letni promet v letu 2005
mora biti vsaj enak ali večji skupni ponudbeni vrednosti z DDV po tem javnem naročilu.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izkušnje pri izgradnji informacijskih sistemov s področja elektronskih storitev na
področju državne uprave;
– izvajalec mora za izvedbo razpisanih
storitev ponuditi le redno zaposlene delavce, in sicer najmanj:
– vodja projekta,
– najmanj eden arhitekt rešitev elektronskega poslovanja,
– najmanj eden analitik z izkušnjami na
področju elektronskega poslovanja v javni
upravi,
– najmanj tri razvijalce,
– najmanj en tester,
– najmanj dva sistemska skrbnika.
Vsi sodelavci izvajalca morajo aktivno
obvladati slovenski jezik.
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.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-51/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni
strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 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. 2006.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 9.30; na sedežu 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.4) Dodatne informacije:
Naročnik je pred objavo javnega razpisa
poslal na Uradni list RS 26. 6. 2006, vendar
do dneva pošiljanja tega obvestila o javnem
naročilu še ni bila objavljena.
Predhodna objava javnega razpisa je
bila objavljena v Uradnem glasilu EU, 2006
/ S 123 – 131305 z dne 1. 7. 2006.
V skladu z 97. členom ZJN-1A in 31. členom Direktive 2004/18/ES lahko naročnik
odda javno naročilo storitev po postopku s
pogajanji brez predhodne objave izvajalcu,
kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre
za nove storitve, ki so ponovitev podobnih
storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je
oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod
pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano
prvo naročilo po javnem razpisu in da od
sklenitve prve pogodbe še niso pretekla tri
leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 430-44/2006
Ob-20090/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Nataša Jančar Rovan, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-36-28, faks 01/478-33-01, elektronska pošta: natasa.jancar-rovan@gov.si,
internetni naslov: http://www.mg.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: 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: 430-44/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje varnostno receptorskih storitev in tehničnega varovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kotnikova 5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje varnostno receptorskih storitev in
tehničnega varovanja v stavbi naročnika na
Kotnikovi 5 v Ljubljani za obdobje 24 mesecev od sklenitve pogodbe dalje.
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
v višini 1,000.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb oziroma toliko, kolikor je
veljavna ponudba;
– izjava banke, da bo ponudnik, brez zadržkov in skladno s poslovno politiko banke
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dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, 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. dan od prejema pravilno izstavljenega računa.
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
treba priložiti pogodbo o skupni izvedbi javnega naročila. Udeležba podizvajalcev na
tem javnem razpisu ni dovoljena, razen za
zagotavljanje varnostno-nadzornega centra,
skladno z določili 31. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03), v
nadaljnjem besedilu: ZZasV.
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
sodeluje 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 v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu za opravljanje zadevne dejavnosti.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo
o registraciji, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve;
– 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:
– podatki o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS javnopravne
evidence in storitve. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2005, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
– 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.
Potrdilo je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni ponudniki
lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega
urada);
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež in če ima
sedež v tujini, izjavo, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
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– izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Ministrstva za notranje zadeve o številu evidentiranih varnostnikov po
stopnjah zahtevnosti del, ki jih lahko opravljajo;
– veljavna licenca za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, ki jo izdaja
Ministrstvo za notranje zadeve, v skladu z
zakonom o zasebnem varovanju – ZZasV
– licenca za varovanje premoženja (31. člen
ZZasV);
– veljavna licenca za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, ki jo izdaja
Ministrstvo za notranje zadeve, v skladu z
zakonom o zasebnem varovanju – ZZasV
– licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (34. člen ZZasV) ali pogodba
o zagotavljanju uporabe varnostno-nadzornega centra (31. člen ZZasV) ter veljavno
licenco njegovega lastnika za upravljanje z
varnostno-nadzornim centrom;
– pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, izdano s strani Uprave za zaščito
in reševanje pri Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, skladno s Pravilnikom o
pogojih za izvajanje požarnega varovanja
(Uradni list RS, št. 64/95), ki ni starejše od
petih let od dneva njegove izdaje;
– pogodba za zavarovanje odgovornosti,
skladno z določili 37. člena ZZasV za škodo,
ki bi utegnila nastati naročniku storitve varovanja ali tretji osebi v povezavi z opravljanjem storitev zasebnega varovanja;
– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
– izjava ponudnika, da ni vključen na
seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/05) naročnik
ne sme poslovati;
– 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;
– izjava ponudnika, da ima organizirano
24-urno lastno intervencijsko službo na območju mesta Ljubljane;
– izjava ponudnika, da je sposoben
uskladiti opravljanje varnostno receptorskih
storitev z upravnikom in varnostno službo
Poslovno trgovskega centra Ledina, v kateri
ima sedež Ministrstvo za gospodarstvo;
– parafiran in žigosan vzorec pogodbe
(vsaka stran vzorca posebej);
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna;
– seznam redno zaposlenih delavcev, ki
bodo na sedežu naročnika opravljali delo
varnostnika-receptorja z naslednjimi prilogami:
– fotokopije službenih izkaznic, ki jih
izdaja Ministrstvo za notranje zadeve,
– fotokopijo srednješolskega spričevala,
– izjavo o pasivnem znanju vsaj enega
tujega jezika,
– potrdilo o slovenskem državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjavo ponudnika, da bodo dela izvajali navedeni delavci.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o zasebnem varovanju (Uradni
list RS, št. 126/03);
– Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Uradni list
RS, št. 90/98, 76/02 in 126/03);
– Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 86/04);
– vsa ostala zakonodaja, ki ureja področje predmetnega javnega 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – maks. 50 točk,
2. reference – maks. 40 točk,
3. certifikat kakovosti – maks. 10 točk.
V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako število točk, bo naročnik pri izboru
upošteval naslednje:
– primarno nižja ponujena cena na uro
varovanja,
– sekundarno kazalnik celotne gospodarnosti.
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 11. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 8. 2006 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: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči predstavniki ponudnikov, ki
morajo pred pričetkom javnega odpiranja
ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 8. 2006
ob 13. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v II. nadstropju.
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: od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled in dvig razpisne dokumentacije,
in sicer od 9. do 12. ure, razen v dneh, ko
državni organi ne delajo, na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova ulica 5, 3. nadstropje, Generalni
sekretariat, Nataša Jančar Rovan. Razpisno
dokumentacijo je mogoče pridobiti tudi na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo:
http://www.mg.gov.si v rubriki Javna naročila, razpisi, povabila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-20148/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Bojana
Razdevšek, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontakt
ni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obrazci v poštnem prometu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE Maribor, Zagrebška cesta 106,
2000 Maribor.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
tisk obrazcev v poštnem prometu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu in tehničnem opisu naročnika.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe: 500.000
SIT. Bančna garancija za dobro izvedbo
posla (izbrani ponudnik): 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: najmanj 30 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, kije predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
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poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 20. 11.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti), oziroma davčne napovedi,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– obrazci morajo biti izdelani v skladu s
tehničnimi zahtevami naročnika in vzorci.
II.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 60-2006/JNS.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pogoji in način
plačila: na TRR 90672-0000040025, sklic
0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko, posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 11. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 9.
2006 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 10.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki se
lahko prijavijo za enega, več ali vse vrste
obrazcev iz seznama naročnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 7. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20256/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic,
Vetrinjska 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
01/474-38-00, faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-38-00,
faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Informatika d.d., kontaktna
oseba: Milan Vidic, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-38-00,
faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-38-00, faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve:15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP/I.f-02/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in dobava kuvert.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Informatika d.d., Ljubljana, Hajdrihova 2, Informatika d.d, Maribor,
Vetrinjska 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v specifikaciji razpisne dokumentacije. Letna ocenjena vrednost je v višini
60,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: kandidatom se bo usposobljenost
dodelila za obdobje treh let.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
bo izvedlo 30 dni po opravljeni storitvi.
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 kandidat lahko na javnem razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje
po tej razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora za izvedbo ocenjevanja
kvalitete kuvert priložiti 25.000 kuvert po
5.000 kosov za vsako vrsto logotipa, ki jih
bo naročnik uporabil za namen testiranja
na lastni opremi. V kolikor ponujene kuverte ne bodo ustrezale kakovosti in opremi
naročnika, bodo z obrazložitvijo izločeni iz
nadaljnjega postopka.
I. Za izpolnjevanje splošnih pogojev:
1. Pisno izjavo o seznanjenosti in soglasju z razpisno dokumentacijo.
2. Izpolnjen obrazec »Prijava«. Kandidat sme dati samo eno prijavo, s katero
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kandidira za razpisana dela po tej razpisni
dokumentaciji.
3. Potrdilo o registraciji pri pristojnem organu (fotokopijo izpisa iz sodnega ali drugega ustreznega registra iz katerega je razvidna dejavnost Kandidata).
4. Dokazilo, da Kandidat ni plačilno nezmožen, pod prisilno poravnavo, v stečaju,
v likvidaciji (Kandidat predloži original oziroma overjeno fotokopijo potrdila Okrožnega
sodišča, ali drugega pristojnega organa, ki
ne sme biti starejši od 30 dni).
5. Izjava Kandidata, izdana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi
mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet tega javnega naročila.
6. Strokovna in kvalitetna izvedba prevzetih obveznosti. Kandidat se obveže in
poda pisno izjavo, da bo s pogodbo prevzete obveznosti opravil strokovno in kakovostno po vseh veljavnih predpisih, sicer
odgovarja za škodo, ki bi naročniku nastala
zaradi nekvalitetne ali nepravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti.
7. Kandidat poda pisno izjavo, da bo v
primeru, če mu bo podeljena usposobljenost, v II. fazi izvedbe tega postopka, dostavil garancijo za resnost ponudbe v višini
1.000.000 SIT, če bo naročnik to zahteval v
povabilu. Veljavnost garancije bo skladna
zahtevam naročnika v povabilu za oddajo
ponudbe.
8. Kandidat poda pisno izjavo, da bo v
primeru, če mu bo podeljena usposobljenost, v II. fazi izvedbe tega postopka, dostavil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini do 10% od pogodbene vrednosti, če bo naročnik to zahteval v
povabilu. Veljavnost garancije bo skladna
zahtevam naročnika v povabilu za oddajo
ponudbe.
9. Kandidat poda izjavo, da bo v primeru
dodelitve naročila kot najugodnejši izbrani
ponudnik v II. fazi izvedbe tega postopka,
dostavil naročniku podpisano pogodbo v
roku 8 dni od poziva naročnika za podpis
pogodbe.
II. Izpolnjevanje finančnih pogojev:
10. Dokazilo o Kandidatovi finančni in
poslovni sposobnosti:
a) kandidat pravna oseba predloži obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 (obrazec ne sme biti starejši od 30
dni);
b) kandidat samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki za
leto 2005 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TTR),
da v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega TTR. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
V primeru, da kandidat ni iz Slovenije,
mora dostaviti ustrezne dokumente, ki veljajo v državi iz katere prihaja in skladno 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
načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13/2001). Priložene dokumente potrdi s
podpisom in žigom in priloži k ponudbeni
dokumentaciji.
Če je iz zgornjih dokumentov ugotovljeno, da izguba poslovnega leta 2005 skupaj
s prenesenimi izgubami dosega polovico
osnovnega kapitala kandidata oziroma v
primeru ko je kandidat mali samostojni pod-
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jetnik, da za poslovno leto 2005 izkazuje negativni poslovni izid in terjatve do podjetnika, bo kandidat izločen iz obravnave. Prav
tako bo kandidat izločen, če je iz zgornjih
dokumentov ugotovljena blokada kandidatovega TTR v preteklih šestih mesecih do
dneva setave dokumenta.
11. Dokazilo o poravnanih obveznosti iz
naslova davkov in prispevkov (Kandidat predloži original ali overjeno fotokopijo ministrstva za finance – davčna uprave, ki ne sme
biti starejše od 30 dni).
12. Kandidat poda pisno izjavo o plačilnem roku. Pri plačilu pogodbene vrednosti,
na podlagi izstavljenih faktur, je potrebno
upoštevati rok plačila najmanj 30 dni po
izstavitvi fakture. Kandidat na podlagi posameznega povabila lahko ponudi tudi daljši
rok plačila, vendar ta rok postane potem za
Kandidata obvezujoč.
III. Izpolnjevanje tehničnih pogojev:
13. Kandidat poda pisno izjavo, da ima v
lasti tehnično opremo, ki omogoča izvajanje
del opisanem v razpisni dokumentaciji.
14. Kandidat poda pisno izjavo o zagotovljenem odzivnem času, ki preteče od naročila naročene količine obrazcev do izdelave
in izdobave na lokacijo naročnika, ki ne sme
biti daljši od 5 delovnih dni. Za odzivni čas
se pojmuje čas od sprejema naročila potrjenega vzorca osebno, po elektronski pošti
ali faksu do izdobave obrazcev na lokacijo
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ali na lokacijo
Vetrinjska 2, 2000 Maribor.
15. Kandidat poda seznam istovrstnih
dobav kot so navedena v specifikaciji v RD,
izvedenih v letih 2003, 2004 in 2005.
IV. Izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
16. Kandidat poda pisno izjavo o kadrovski usposobljenosti, za izvedbo del po tej
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: v drugi fazi postopka bo edino merilo najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OmP/I.f-02/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije je možen po predhodni
enodnevni najavi na tel. 01/474-38-00
ali po telefaksu 01/251-32-21 in s predloženim potrdilom o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 10.000
SIT (skupaj z DDV), z obvezno navedbo svoje davčne številke. Plačilo se izvede na transakcijski račun naročnika, št.
04515-0000156581, ki je odprt pri Novi
kreditni banki Maribor. Osebni dvig je
možen v tajništvu na lokaciji naročnika
Informatika d.d., Hajdrihova ul. 2, 1000
Ljubljana, med 8. in 13. uro s hkratno
predložitvijo zgoraj navedenega potrdila
o plačilu in davčne številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za so-

delovanje: ponudba mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 10.30, Informatika d.d., Ljubljana, Hajdrihova 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Informatika d.d.
Ob-20257/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic,
Vetrinjska 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
01/474-38-00, faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-38-00,
faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Informatika d.d., kontaktna
oseba: Milan Vidic, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-38-00,
faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Informatika d.d., kontaktna oseba: Milan Vidic,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-38-00, faks 01/251-32-21, elektronska pošta: milan.vidic@informatika.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OmP/I.f-01/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in dobava obrazcev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Informatika d.d., Ljubljana, Hajdrihova 2, Informatika d.d, Maribor,
Vetrinjska 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v specifikaciji razpisne dokumentacije. Letna ocenjena vrednost je v višini
70,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: kandidatom se bo usposobljenost
dodelila za obdobje treh let.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
bo izvedlo 30 dni po opravljeni storitvi.
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 kandidat lahko na javnem razpisu
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki:
– Je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje po tej razpisni dokumentaciji.
– Pri Bankartu pridobi izjavo o ustreznosti tiska obrazca v skladu z zahtevami
standarda plačilnega instrumenta Posebna
položnica (PP 02). Izjavo mora priložiti k
ponudbi.
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– Bo kot ponudnik za izvedbo ocenjevanja kvalitete obrazcev priložila 5.000 obrazcev Obrok LO po 1.000 kosov za vsako
vrsto logotipa, ki jih bo naročnik uporabil za
namen testiranja na lastni opremi. V kolikor
ponujeni obrazci ne bodo ustrezali kakovosti
in opremi naročnika, bodo z obrazložitvijo
izločeni iz nadaljnjega postopka.
I. Za izpolnjevanje splošnih pogojev:
1. Pisno izjavo o seznanjenosti in soglasju z razpisno dokumentacijo.
2. Izpolnjen obrazec »Prijava«. Kandidat sme dati samo eno prijavo, s katero
kandidira za razpisana dela po tej razpisni
dokumentaciji.
3. Potrdilo o registraciji pri pristojnem organu (fotokopijo izpisa iz sodnega ali drugega ustreznega registra iz katerega je razvidna dejavnost Kandidata).
4. Dokazilo, da Kandidat ni plačilno nezmožen, pod prisilno poravnavo, v stečaju,
v likvidaciji (Kandidat predloži original oziroma overjeno fotokopijo potrdila Okrožnega
sodišča, ali drugega pristojnega organa, ki
ne sme biti starejši od 30 dni).
5. Izjava Kandidata, izdana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi
mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet tega javnega naročila.
6. Strokovna in kvalitetna izvedba prevzetih obveznosti. Kandidat se obveže in
poda pisno izjavo, da bo s pogodbo prevzete obveznosti opravil strokovno in kakovostno po vseh veljavnih predpisih, sicer
odgovarja za škodo, ki bi naročniku nastala
zaradi nekvalitetne ali nepravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti.
7. Kandidat poda pisno izjavo, da bo v
primeru, če mu bo podeljena usposobljenost, v II. fazi izvedbe tega postopka, dostavil garancijo za resnost ponudbe v višini 1.000.000,00 SIT, če bo naročnik to
zahteval v povabilu. Veljavnost garancije bo
skladna zahtevam naročnika v povabilu za
oddajo ponudbe.
8. Kandidat poda pisno izjavo, da bo v
primeru, če mu bo podeljena usposobljenost, v II. fazi izvedbe tega postopka, dostavil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini do 10% od pogodbene vrednosti, če bo naročnik to zahteval v
povabilu. Veljavnost garancije bo skladna
zahtevam naročnika v povabilu za oddajo
ponudbe.
9. Kandidat poda izjavo, da bo v primeru
dodelitve naročila kot najugodnejši izbrani
ponudnik v II. fazi izvedbe tega postopka,
dostavil naročniku podpisano pogodbo v
roku 8 dni od poziva naročnika za podpis
pogodbe.
Izpolnjevanje finančnih pogojev:
10. Dokazilo o Kandidatovi finančni in
poslovni sposobnosti:
a.) kandidat pravna oseba predloži obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 (obrazec ne sme biti starejši od 30
dni),
b.) kandidat samostojni podjetnik predloži obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2005 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TTR),
da v preteklih šestih mesecih ni imel blokiranega TTR. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
V primeru, da kandidat ni iz Slovenije,
mora dostaviti ustrezne dokumente, ki veljajo v državi iz katere prihaja in skladno z
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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
načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13/2001). Priložene dokumente potrdi s
podpisom in žigom in priloži k ponudbeni
dokumentaciji.
Če je iz zgornjih dokumentov ugotovljeno, da izguba poslovnega leta 2005 skupaj
s prenesenimi izgubami dosega polovico
osnovnega kapitala kandidata oziroma v
primeru ko je kandidat mali samostojni podjetnik, da za poslovno leto 2005 izkazuje negativni poslovni izid in terjatve do podjetnika, bo kandidat izločen iz obravnave. Prav
tako bo kandidat izločen, če je iz zgornjih
dokumentov ugotovljena blokada kandidatovega TTR v preteklih šestih mesecih do
dneva setave dokumenta.
11. Dokazilo o poravnanih obveznosti iz
naslova davkov in prispevkov (Kandidat predloži original ali overjeno fotokopijo ministrstva za finance – davčna uprave, ki ne sme
biti starejše od 30 dni).
12. Kandidat poda pisno izjavo o plačilnem roku. Pri plačilu pogodbene vrednosti,
na podlagi izstavljenih faktur, je potrebno
upoštevati rok plačila najmanj 30 dni po
izstavitvi fakture. Kandidat na podlagi posameznega povabila lahko ponudi tudi daljši
rok plačila, vendar ta rok postane potem za
Kandidata obvezujoč.
III. Izpolnjevanje tehničnih pogojev:
13. Kandidat poda pisno izjavo, da ima v
lasti tehnično opremo, ki omogoča izvajanje
del opisanem v razpisni dokumentaciji.
14. Kandidat poda pisno izjavo o zagotovljenem odzivnem času, ki preteče od
naročila naročene količine obrazcev do
izdelave in izdobave na lokacijo naročnika, ki ne sme biti daljši od 5 delovnih dni.
Za odzivni čas se pojmuje čas od sprejema naročila potrjenega vzorca osebno,
po elektronski pošti ali faksu do izdobave
obrazcev na lokacijo Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana ali na lokacijo Vetrinjska 2, 2000
Maribor.
15. Kandidat poda seznam istovrstnih
dobav kot so navedena v specifikaciji v RD,
izvedenih v letih 2003, 2004 in 2005.
IV. Izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
16. Kandidat poda pisno izjavo o kadrovski usposobljenosti, za izvedbo del po tej
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: v drugi fazi postopka bo edino merilo najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/OmP/I.f-01/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel. 01/474-38-00 ali po
telefaksu 01/251-32-21 in s predloženim
potrdilom o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT (skupaj z
DDV), z obvezno navedbo svoje davčne
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številke. Plačilo se izvede na transakcijski
račun naročnika, št. 04515-0000156581,
ki je odprt pri Novi kreditni banki Maribor.
Osebni dvig je možen v tajništvu na lokaciji
naročnika Informatika d.d., Hajdrihova ul. 2,
1000 Ljubljana, med 8. in 13. uro s hkratno
predložitvijo zgoraj navedenega potrdila o
plačilu in davčne številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: ponudba mora biti sestavljena v
slovenskem jeziku.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 10.30, Informatika d.d., Ljubljana, Hajdrihova 2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Informatika d.d.
Št. 430-16/2006/3-0032076 Ob-20282/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Dean Herenda, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-82-12, faks
+386(0)1/478-81-48, elektronska pošta:
dean.herenda@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mpz/.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2411-06-004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pilotsko testiranje elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku po sistemu GNSS/CN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana (SI00E), Gorenjska (SI009).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.85.10.00.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC – 86509.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Faza 1: Priprava na začetek testiranj.
V okviru prve faze – »Priprava na začetek testiranj« mora ponudnik v skladu z naročnikovimi navodili pripraviti vse potrebno
za začetek testiranj v omejenem obsegu,
in sicer tako na področju cestninskih komponent, kakor tudi na področju programske
opreme.
V tem delu je pomembno, da ponudnik
zagotovi vsaj 5 delujočih testnih naprav, ki
jih bo uporabil za testiranje v omejenem
obsegu. Prav tako je v prvi fazi ponudnik
dolžan vzpostaviti testni nadzorni center
(skupaj z vsemi potrebnimi funkcionalnost-

Stran

5614 /

Št.

73-74 / 14. 7. 2006

mi programske opreme, ki bo omogočala
izvedbo druge faze, ki se nanaša na izvedbo testiranj v omejenem obsegu), zagotoviti
ustrezno opremo za mobilno kontrolno enoto (za fizično kontrolo) in izvesti vsa ustrezna usposabljanja uporabnikov testiranega
cestninskega sistema. V prvi fazi mora ponudnik prav tako oblikovati ustrezno tehnično ekipo, ki bo nudila tehnično in strokovno
podporo pri testiranju.
Naročnik od ponudnika v prvi fazi pričakuje tudi podrobno izdelan poslovni model
in detajlni plan za izvedbo naslednje faze,
ki je testiranje v omejenem obsegu, in sicer
skupaj s scenarijem testiranja posameznih
sklopov cestninjenja, ki bodo vključeni v drugo fazo.
Faza 2: Testiranje v omejenem obsegu.
V okviru testiranj v omejenem obsegu
naročnik pričakuje, da bo ponudnik izvedel testiranja vseh sklopov cestninjenja, pri
čemer ni potrebno, da se v tej fazi izvajajo
testiranja celotnega cestninskega sistema.
Predvsem je v tej fazi potrebno ločeno preveriti delovanje najpomembnejših komponent cestninskega sistema, kot so delovanje
naprave za izvajanje cestninjenja, ki je v vozilu, izvajanje nadzora (odkrivanje morebitnih kršiteljev – na vseh treh nivojih, in sicer
na nivoju naprave v vozilu, na nivoju nadzornega centra in na nivoju mobilne enote),
moč signala na testnem območju in obračun
ter plačilo ustreznega zneska cestnine.
Za namen testiranj posameznih sklopov
v omejenem obsegu mora ponudnik uporabiti vsaj 5 testnih naprav.
Prav tako mora izbran ponudnik za namen testiranja v omejenem obsegu razviti
programsko opremo, ki bo imela vsaj naslednje funkcionalnosti:
– urejanje in spreminjanje zbirke koordinat kontrolnih in obračunskih točk za testni
koridor, ki zajema avtocesto, hitro cesto in
ustrezno paralelno cestno omrežje,
– ugotavljanje pozicije in primerjavo lete s koordinatami obračunskih in kontrolnih
točk,
– plačevanje na vsaki obračunski točki
na predplačniški način iz dobroimetja v napravi in/ali na naročniški (poplačniški) način
do odobrenega negativnega limita,
– hranjenje podatkov v napravi za namen nadzora,
– dvosmerno komunikacijo med vozilom
in nadzornim centrom in
– identifikacija prevoženega plačljivega
cestnega odseka (oziroma obračunske točke) in tarife ter cene prevoženega plačljivega cestnega odseka (oziroma obračunske
točke).
Naročnik od ponudnika ob koncu druge
faze pričakuje izdelan detajlni plan za izvedbo naslednje faze, ki je testiranje v polnem
obsegu in oblikovan testni scenarij končnega preizkusa, ki ga bo ponudnik izvedel ob
koncu tretje faze.
Faza 3: Testiranje v polnem obsegu.
V okviru testiranj v polnem obsegu mora
ponudnik izvesti testiranje cestninskega sistema kot celote, pri čemer mora upoštevati
tudi poslovni model, ki mora delovati v ozadju. V tej fazi je pomembno, da ponudnik ob
koncu testiranj izvede preizkus delovanja
cestninskega sistema po scenariju, ki ga je
predvidel v drugi fazi.
Za namen testiranj posameznih sklopov
v polnem obsegu mora ponudnik uporabiti
vsaj 50 naprav, ki jih mora namestiti v vozila (naročnik od ponudnika pričakuje, da bo
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natančno opredelil tako namestitev, kakor
tudi odstranitev naprav v vozilu), in sicer
morajo biti testna vozila razvrščena v različne kategorije (50% R1, 20% R2, 20% R3
in 10% R4). V tej fazi mora izbran ponudnik
natančno opredeliti in preizkusiti celoten
model cestninjenja, kamor sodi predvsem
natančna opredelitev postopka cestninjenja
(beleženje prevoženih kilometrov po posameznih kategorijah ceste, obračunavanje in
plačevanje cestnine končnih uporabnikov,
sklepanje pogodb – naročniških razmerij
med končnimi uporabniki in koncesionarji,
izvrševanje plačil med pobiralci cestnine in
lastniki infrastrukture, itd.). Izbran ponudnik
mora na podlagi izdelanega poslovnega
modela predstaviti in opisati najprimernejši model za izvajanje plačil (denarni tok)
in pretok informacij med vsemi vpletenimi
udeleženci.
Ob zaključku tretje faze mora izbrani
ponudnik v preizkusu preveriti delovanje
zaračunavanja prevožene poti glede na
dejansko prevoženo pot, in sicer tako prepoznavanje razreda vozila kakor tudi kategorijo ceste ter temu primerno tarifo. V
test morajo biti vključene obračunske točke
(virtualne), kontrolne točke (virtualne) in fizične kontrolne točke. Zelo pomembno je,
da izbrani ponudnik preveri tudi delovanje
natančnosti sistema.
Cestninski sistem, ki ga bo testiral izbran
ponudnik, bo ocenjen kot uspešen, če pri
izvajanju transakcij ne bo več kot 0,1% napačno izvedenih obračunov in plačila cestnine. Pomembno je predvsem, da cestninski
sistem zagotavlja visoko natančnost razpoznavanja geo-objektov ter obračunskih in
kontrolnih točk, in sicer mora biti zagotovljena 99,99% zanesljivost (natančnost je pomembna predvsem zaradi vzporednih cest).
Prav tako mora biti s pomočjo ustreznega
nadzora zagotovljena zadovoljiva zanesljivost cestninskega sistema, ki mora zaznati
in odkriti vsaj 98% kršitev in kršiteljev.
Izbrani ponudnik mora prav tako predvideti in testirati možnosti preprečevanja
prevar ter nepravilnosti delovanja sistema,
pri čemer mora predvideti ustrezno stopnjo
varovanja osebnih podatkov tako pri komunikaciji, kakor tudi pri hranjenju v nadzornem
centru.
Izbrani ponudnik lahko v zaključnem preizkusu te faze predvidi tudi testiranje morebitnih drugih sklopov, ki pa jih mora v
ponudbi opredeliti.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo
vzpostavljen sistem z vsaj 10 vozili (zaradi
verodostojnosti rezultatov) testiral tudi sam,
pri čemer bo izhajal iz podmene neprijaznega uporabnika – poskusi prevar, blokiranja
pravilnega delovanja naprave, izključevanje
naprave in podobno.
Faza 4: Priprava zaključnega poročila.
V okviru četrte faze – »Priprava zaključnega poročila« mora izbrani ponudnik pripraviti zaključno poročilo izvedenih testiranj,
in sicer v skladu z zahtevami naročnika.
Poročilo mora obsegati natančen opis elementov, ki so predstavljeni v tej razpisni
dokumentaciji, in sicer tako posameznih
sklopov cestninskega sistema in celotnega
poslovnega modela, kakor tudi načrtovanega in izvedenega testiranja z rezultati.
Podrobnejše informacije se nahajajo v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

1. Ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v vrednosti
10,000.000 SIT, ki jo v primeru prijave soponudnikov predloži poslovodeči partner.
Trajanje zavarovanja je 30 dni po datumu
veljavnosti ponudbe.
2. Ponudnik bo v primeru, če bo izbran
kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe predložil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti podpisane pogodbe, ki jo v primeru prijave soponudnikov predloži poslovodeči partner. Bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe.
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, soponudnik oziroma podizvajalec je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
2. Ponudnik, soponudnik oziroma podizvajalec ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
3. Proti ponudniku, soponudniku oziroma podizvajalcu ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem.
4. Ponudnik, soponudnik oziroma podizvajalec so usposobljeni in sposobni izvesti
predmet javnega naročila.
5. Ponudnik ali skupina soponudnikov
(skupaj s podizvajalci) ima vsaj eno ustrezno referenco na podobnih integracijskih
projektih (podobnih glede na vrednost,
uporabljeno tehnologijo ali vsebino – npr.
projekti s področja cestninjenja, s področja spremljanja vozil s pomočjo satelitske
tehnologije, s področja informacijskih ved,
s področja organizacijskih ved, s področja
plačilnega prometa), katerih vrednost presega 200,000.000 SIT.
6. Ponudnik, soponudnik oziroma podizvajalec ni dal neresničnih in zavajajočih
podatkov.
7. Ponudnik, soponudnik oziroma podizvajalec sprejema pogoje javnega naročila.
8. Ponudnik, soponudnik oziroma podizvajalec zagotavlja, da bo sistem v celoti
deloval še najmanj 6 mesecev od zaključka
4. faze, ki predvideva izdelavo končnega
poročila pilotskega testiranja.
9. Ponudnik skupaj s podizvajalci ali soponudniki bo končal s testiranjem najkasneje v enem letu od uveljavitve pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
2. Izjava ponudnika, soponudnikov oziroma podizvajalcev, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik, soponudnik oziroma podizvajalec ni vpisan v kazensko evidenco kot storilec kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem.
4. Izjava ponudnika, soponudnikov oziroma podizvajalcev o resničnosti podatkov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. Izpolnjen obrazec št. 5 (bančna garancija za resnost ponudbe) v vrednosti
10,000.000 SIT.
2. Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava o usposobljenosti in sposobnosti ponudnika, soponudnikov oziroma podizvajalcev.
2. Izjava ponudnika, soponudnikov oziroma podizvajalcev, da imajo vsaj eno ustrezno referenco na podobnih integracijskih
projektih.
3. Izjava ponudnika, soponudnikov oziroma podizvajalcev, da sprejemajo pogoje
javnega naročila.
4. Izjava ponudnika, soponudnikov oziroma podizvajalcev o času delovanja sistema.
5. Izjava ponudnika skupaj s podizvajalci
ali soponudniki, da bo s testiranjem končal
najkasneje v enem letu od uveljavitve pogodbe.
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:
430-16/2006/5-0032076.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 8. 2006 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. 3. 2007
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali naročniku pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. uri, sejna soba 501 (5. nadstropje)
Ministrstva za promet, Langusova 4, 1535
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, TEMPO/DGTREN.
VI.4) Dodatne informacije: registracija in
dvig razpisne dokumentacije: Ministrstvo za
promet, tajništvo direktorata za ceste soba
531, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Ministrstvo za promet
Št. 961-06/2006
Ob-20290/06
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 01/474-52-12, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
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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 storitve: kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-06/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev spletne aplikacije zajema obrazcev M4 in M8.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovni prostor izbranega izvajalca.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.00.00.00-5; dodatni predmet, glavni besednjak: 72.31.30.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost prevzetih obrazcev je 3.000.000
kom.
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 4% od vrednosti ponudbe, izdano s
strani banke, ki mora veljati še 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20
dni po poteku 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 je 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 v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu (t.j.
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
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lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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. Podatki o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005,
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 ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo 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 uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik 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. Izjava ponudnika, da je zanesljiv,
sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled
ter ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti
pogodbo, zagotavlja ustrezne postopke in
ukrepe iz 24. člena ZVOP-1, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
2. Izjava ponudnika o številu razvojnikov
(najmanj 5) s prilogami: dokazila o dopolnilnem računalniškem izobraževanju (npr.
spričevalo, certifikat in podobno).
3. 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.
4. Ponudnik mora imeti eno ali več vpeljanih rešitev elektronskega poslovanja z naslednjimi zahtevami:
– vsaj eno uporablja najmanj 100 podjetij
– strank,
– vsaj ena vsebuje elektronsko izmenjavo sporočil,
– vsaj ena vsebuje zajem podatkov preko spletnega vmesnika,
– vsaj ena vsebuje zajem podatkov v
obliki XML datoteke,
– vsaj ena vsebuje digitalno podpisovanje podatkov,
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– vsaj ena omogoča tiskanje podatkov
na klientovem računalniku,
– vsaj ena omogoča 24/7 delovanje aplikacije,
– vsaj ena uporablja Web services tehnologijo.
Ponudnik predloži seznam vpeljanih rešitev in pri vsaki navede, katera od zgornjih
zahtev je realizirana v vpeljani rešitvi ter
za vsako rešitev navede referenčnega naročnika.
5. Ponudnik mora predložiti koncept aplikacije, ki zajema vsaj:
– arhitekturo sistema,
– podatkovni model,
– postopkovni model.
6. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja:
– dostavo končnega koncepta aplikacije
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe,
– rok izdelave programske opreme in postavitve sistema: 31. 12. 2006,
– obdobje začetnega preizkušanja sistema: do konca januarja 2007,
– obdobje preizkušanja sistema s podatki dajalca podatkov: do konca februarja
2007,
– rok predaje sistema v uporabo: 28. 2.
2007.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena: maksimalno 70
točk,
2. razvojni kadri ponudnika: maksimalno
18 točk,
3. dodatne funkcionalnosti v aplikaciji:
maksimalno 10 točk,
4. lastništvo certifikata kakovosti: maksimalno 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-06/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem 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: 29. 8. 2006.
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. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 8. 2006
ob 12. 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:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi 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 tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-20297/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna
oseba: Janja Garvas Hočevar-svetovalka I za družbene dejavnosti, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, tel.
01/781-21-00, faks 01/781-21-20, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA/12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0050/2006-JGH.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije (idejni
projekt, PGD,PZR, PZI, projekt opreme,
PID, POV) ter projektantski nadzor za izgradnjo novega vrtca v Ivančni Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ivančna Gorica.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
70.11.20.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba mora vsebovati izdelavo vse v razpisni
dokumentaciji zahtevane projektne dokumentacije (Idejni projekt, PGD, PZR, PZI,
projekt opreme, PID, POV), vključno s projektantskim nadzorom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 0,5 mio SIT z veljavnostjo najmanj
do 15. 11. 2006, izstavljene skladno s priloženim vzorcem v razpisni dokumentaciji
(garancija mora biti original).
2. Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti, ki jo izbrani ponudnik
izroči najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe, z veljavnostjo en dan po uspešnem tehničnem pregledu objekta. Biti mora v skladu
s priloženim vzorcem..
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:

Naročnik bo opravljene storitve plačeval
po predaji posamezne projektne dokumentacije. Projektant bo v 10. dneh po oddaji dokumentacije izstavil račun za izdelane
dokumente. Naročnik bo račun poravnal v
30-tih dneh po prejemu, skladno s predpisi
o izvrševanju proračuna.
Račun za storitev projektantskega nadzora bo projektant izstavil naročniku po
uspešno opravljenem tehničnem pregledu
objekta, naročnik pa se zavezuje, da ga bo
poravnal v 30 dneh po prejemu.
Izvajalec se zavezuje, da bo kljub že
plačani projektni dokumentaciji, še vedno
odpravljal morebitne pomanjkljivosti oziroma napake, ki jih bodo zahtevale institucije
kot so Upravna enota, inšpektorati, ministrstva,…..
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:
a) Dokazilo o registraciji podjetja ponudnika.
b) Odločba o izpolnjevanju pogojev za
ponudnika.
c) Potrdilo, 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 ter da ni uveden oziroma bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
d) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco 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 enega meseca od dneva odpiranja ponudb.
e) Potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in drugih obveznih dajatvah ali poslovnih obveznostih v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež.
f) Izjava ponudnika, kjer pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.
g) Izjava ponudnika, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost.
h) Izjava ponudnika, da v preteklih treh
letih pred objavo naročila njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
A) BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 (zahtevanega obrazca ni mogoče nadomestiti z drugim obrazcem), ki na dan
odpiranja ni starejši od treh mesecev. Samostojni podjetniki predložijo davčni napovedi za leti 2004 in 2005 (vključno z Bilanco
stanja in Izkazom uspeha), potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskih računih (za vse
odprte račune) za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
Pogoj za udeležbo na razpisu je:
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a) da je znašala višina letnih celotnih
skupnih prihodkov ponudnika v posameznem letu v letih 2004 in 2005 najmanj dvakratni znesek skupne končne ponudbene
cene (iz obrazca ponudbe – vrstica 12, zadnji stolpec);
b) da ponudnikovi transakcijski računi v
zadnjih šestih mesecih niso bili blokirani več
kot 5 dni skupaj.
Če ponudnik posluje manj kot dve leti naj
predloži ustrezno dokumentacijo za obdobje
poslovanja, v tem primeru morajo znašati
celotni skupni prihodki za obdobje poslovanja najmanj trikratno skupno končno ponudbeno ceno (iz obrazca ponudbe – vrstica 12,
zadnji stolpec).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel najmanj dve istovrstni storitvi- izdelava projektne dokumentacije za šolo, vrtec, telovadnico, ipd. v posamični vrednosti
investicije ca. 300 mio SIT. Kot dokazilo se
smatra potrdilo končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kakovost in pravočasno
izpolnitev pogodbene obveznosti, za vsak
posel posebej. (Obrazec Podatki o referencah ponudnika so priloženi k razpisni dokumentaciji).
b) Ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost skladno s 33. členom ZGO-1
(Uradni list RS, št. 110/02, 41/02 in 47/04)
za dejavnost (projektantska odgovornost),
ki je predmet javnega naročila, kar dokazuje
s priloženo fotokopijo veljavne zavarovalne
police za predmet javnega naročila.
c) Ponudnik mora poimensko navesti
odgovorne projektante – vodjo projekta in
odgovorne projektante za izdelavo posameznih načrtov, ki morajo izpolnjevati zakonske
pogoje za odgovornega projektanta, v skladu z določili 45. člena ZGO-1, in sicer:
– za načrt arhitekture, za načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov,
za načrt električnih instalacij in opreme, za
načrt strojnih instalacij in opreme, za načrt
telekomunikacij. Kot dokazilo zadostuje fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopija o vpisu v imenik pri pristojni poklicni
zbornici ter strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04), Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji
(Uradni list RS, št. 66/04), Gradbene uzance, vsa druga zakonodaja, ki ureja področje
predmeta javnega 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0050/2006JGH.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 8. 2006, cena:
7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na sedežu naročnika
po predhodnem plačilu dokumentacije na
račun naročnika, št. 01239-0100002162 s
pripisom: Javni razpis: Izdelava projektne
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dokumentacije ter projektantski nadzor za
izgradnjo novega vrtca v Ivančni Gorici.
Razpisna dokumentacija je na voljo vsak
delovnik od 8. do 13. ure, v sredo do 16. ure
na sedežu naročnika, ob predložitvi potrdila
o plačilu zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 do 8.30.
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 5. 1. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje oziroma zastopanje ponudnika pri
odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 10. uri, sejna soba, Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna 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: 7. 7. 2006.
Občina Ivančna Gorica
Št. 601-0001/2006-1
Ob-20344/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Biserka Kuronja, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, Slovenija, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@siol.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: regionalna/lokalna
raven.
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: 601-0001/2006-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji
Petrovci v šolskem letu 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Gornji
Petrovci.
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: prevoz
osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v
šolskem letu 2006/2007 na območju Občine
Gornji Petrovci.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: šolsko leto 2006/2007.
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
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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: 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v
cestnem prometu, Pravilnik o prevozih skupine otrok v avtobusnem prometu in ostala
veljavna zakonodaja.
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: 601-0001/2006-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 do 8.30.
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: 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: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 8. 2006
ob 9. uri, Občina Gornji Petrovci, sejna soba,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
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: 7. 7. 2006.
Občina Gornji Petrovci
Ob-20349/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kungota, kontaktna oseba: Marjana Sedak, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija, tel. 02/655-05-05, faks 02/655-05-06,
elektronska pošta: obcina@kungota.si, internetni naslov: www.kungota.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.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IA 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dnevni prevozi osnovnošolskih otrok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Kungota,
Podružnica Spodnja Kungota, Podružnica
Svečina.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113000-3, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 60113100-4.
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:
1. sklop: prevoz z avtobusom (50-54
učencev),
2. sklop: prevozi z minibusom ali kombiniranim vozilom (10-15 učencev).
Natančne relacije za prevoze in časovni
razporedi so navedeni v razpisni dokumentaciji naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
šolsko leto 2006/2007 in 2007/2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT če skupna vrednost ponudbe presega
10,000.000 SIT.
Original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran izvajalec bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
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 iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 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.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
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 navede-
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nim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju razpisnih pogojev.
Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji 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.
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 transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Da ima veljavno licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu.
Dokazilo: dokazilo pristojnega organa,
da ima ponudnik veljavno licenco za prevoze v notranjem prometu.
Da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze
otrok.
Dokazilo: izjava ponudnika o tehnični
brezhibnosti vozil in ustrezni opremi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Zakon o prevozih v cestnem prometuuradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
98/04 (ZPCP-1-UPB2));
– Zakon o spremembah zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 76/05
ZPCP-1A);
– Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s
katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 137/04);
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi
se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
110/04).
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 24. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa: 01255-0100008653.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 do 9. ure,
vsak delavnik med 8. in 13. uro.

V.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. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 9.15, v prostorih Občine Kungota.
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: Darja Čerič,
tel. 02/473-01-71, 041/32-30-84.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Kungota
Št. 031/2006
Ob-20427/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, Sl-3000 Celje, Slovenija, v roke:
Janez Peterman, tel. +386/3/426-57-00,
e-pošta: janez.peterman@energetika-ce.si,
faks +386/3/426-56-82.
Internetni
naslov
naročnika:
www.celje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče
dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Energetika Celje, javno podjetje
d.o.o., Smrekarjeva 1, Sl-3000 Celje, Slovenija, e-pošta: janez.peterman@energetikace.si, tel. +386/3/425-33-00, internetni
naslov:
www.energetika-ce.si,
faks
+386/3/425-33-60.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor in strokovno svetovanje
pri izvedbi projekta »Regionalni center za
ravnanje z odpadki Celje – faza II, mehansko biološka in termična obdelava odpadkov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Celje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in finančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del
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na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg
zahtevanih storitev je natančneje razviden iz
specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal
vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del
po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete
izvedenih del, priprava poročil naročniku o
izvajanju del na objektu, obračun izvedenih
pogodbenih del, predaja objekta naročniku,
svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti – vse skladno z določili FIDIC). Obseg
zahtevanih storitev je natančneje razviden iz
specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
187,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1550 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 3,800.000 SIT in
veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja
ponudb. 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 še 90 dni po izdaji
zadnjega potrdila o končnem plačilu izvajalcem gradnje projekta Regionalni center za
ravnanje z odpadki Celje – faza II.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni od
prejema računov in poročil, potrjenih s strani
predstavnika naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani, v katerem mora
biti natančno opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
opredeliti tudi nosilca posla, ki skupino ponudnikov, v primeru, da je tej javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika. Nosilec posla sklene pogodbo o
izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna
sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa vsi
drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno. V primeru predložitve
skupne ponudbe mora vsak posamezni soponudnik izpolnjevati vse statusne pogoje,
ekonomsko- finančne in tehnično kadrovske
pogoje pa skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije. V primeru, da na razpisu
kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz 3. člena Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti; da
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; 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; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
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.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje 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.
– Izjava 4.9.1: Izjava ponudnika, da ni
bil pravnomočno obsojen za sodelovanje
v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sve-

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5619

ta 98/742/PNZ, za goljufijo v smislu člena
1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti ali za pranje denarja iz
člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne
10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.
– Izjava 4.9.2: Izjava ponudnika, 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, 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, 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 v Republiki Sloveniji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 200,000.000
SIT;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10
dni.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Bilance uspeha za leta 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja.
– BON-2, ki ne sme biti starejše od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, oziroma izjava,
da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni v zadnjih
6 mesecih.
– 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.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ima ponudnik uspešno izvedeni najmanj dve storitvi nadzora in svetovanja po
pravilih FIDIC v obdobju zadnjih 5 let;
– da ima ponudnik uspešno izvedeni najmanj dve storitvi nadzora in svetovanja pri
izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v obdobju
zadnjih 5 let, od tega najmanj eno izvedbo
storitve nadzora in strokovnega svetovanja
pri izvedbi del za sežigalnico ali toplarno ali
kotlarno na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja. Dela, ki so po naravi in
kompleksnosti primerljiva razpisanim delom,
pomenijo nadzor in strokovno svetovanje pri
izgradnji sežigalnice ali toplarne ali kotlarne
na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja ali kompostarne zaprtega tipa za 3000
t letno in več ali čistilne naprave za 30.000
PE in več ali objektov MBO z izločanjem
gorljive frakcije;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik najmanj eno uspešno izvedbo storitev
– nadzor in svetovanje po pravilih FIDIC v
obdobju zadnjih 5 letih. Odgovorni nadzornik mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja tehnologije najmanj dve
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje pri izvedbi del, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v
zadnjih 5 letih, od tega najmanj eno izvedbo
storitve nadzora in strokovnega svetovanja
pri izvedbi del za sežigalnico ali toplarno ali
kotlarno na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja. Dela, ki so po naravi in
kompleksnosti primerljiva razpisanim delom,
pomenijo nadzor in strokovno svetovanje
pri izgradnji sežigalnice ali toplarne ali kotlarne na trdo gorivo za potrebe daljinskega
ogrevanja ali kompostarne zaprtega tipa za
3000 t letno in več ali čistilne naprave za
30.000 PE in več ali objektov MBO z izločanjem gorljive frakcije. Odgovorni nadzornik
s področja tehnologije mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja gradbeno obrtniških del najmanj 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. Dela, ki so po
naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo nadzor in strokovno
svetovanje pri izgradnji zahtevnih objektov
po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi
z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. l.
RS, št. 114/03 in Ur. l. RS, št. 130/04). Kot
referenca bodo upoštevani samo objekti »visoke grandje«, ki so našteti v navedenem
pravilniku. Odgovorni nadzornik s področja
gradbeno obrtniških del mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik iz geološko-geomehanskega področja
najmanj dve uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s področja nadzora na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi
del, ki so po naravi in kompleksnosti primer-
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ljiva razpisanim delom v obdobju zadnjih 5
letih. Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
zahtevnih objektov po Pravilniku o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur. l. RS, št. 114/03 in
Ur. l. RS, št. 130/04). Odgovorni nadzornik
iz geološko-geomehanskega področja mora
imeti vsaj pet let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni 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 letih. Dela, ki so po naravi in
kompleksnosti primerljiva razpisanim delom,
pomenijo nadzor in strokovno svetovanje pri
izgradnji sežigalnice ali toplarne ali kotlarne
na trdo gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja ali kompostarne zaprtega tipa za 3000
t letno in več ali čistilne naprave za 30.000
PE in več ali objektov MBO z izločanjem
gorljive frakcije. Odgovorni nadzornik s področja strojnih instalacij mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik s področja elektro instalacij najmanj
dve uspešni izvedbi storitev – nadzor in
svetovanje s področja nadzora elektro instalacij pri izvedbi, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom v
obdobju zadnjih 5 let, od tega vsaj eno s
področja proizvodnje in transformacije elektrike. Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
sežigalnice ali toplarne ali kotlarne na trdo
gorivo za potrebe daljinskega ogrevanja ali
kompostarne zaprtega tipa za 3000 t letno
in več ali čistilne naprave za 30.000 PE in
več ali objektov MBO z izločanjem gorljive
frakcije. Odgovorni nadzornik s področja
elektro instalacij mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 4.6.3 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani investitorjev v
smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.
– Obrazec 4.8.3 – Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4
– Ponudba, Podpoglavja 4.8.
– Obrazec 4.8.1 – Curriculum Vitae; morajo biti izpolnjeni in lastnoročno podpisani
s strani ključnega osebja, t.j. odgovornega
nadzornika in posameznih nadzornikov ter
izpolnjeni v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/001/03.

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; predhodno informativno obvestilo: številka obvestila v UL RS: Ob-10817/06
z dne 14. 4. 2006; številka obvestila v UL
EU: 2006/S73-076406 z dne 14. 4. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
5. 9. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30.000 SIT.
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 125,19 EUR (znesek v EUR je preračunan po centralnem paritetnem tečaju 1
EUR = 239,640 SIT), 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:
HAABSI22, s pripisom “Nadzor RCEROCFAZA II”. 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.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 9. 2006 ob 10. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 9.
2006 ob 11. uri; Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, SI–3000
Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Sklic na projekt(-e) in/ali program(e): Projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/001.
vi.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
Sl-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi
o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
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dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/#, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 7. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-20428/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktni osebi: Kostja
Kolarič in Stanislav Napast, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98, 02/748-29-44, elektronska
pošta: kostja.kolaric@ptuj.si, sou@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– strategija prostorskega razvoja občin v spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter Občine Destrnik, Dornava,
Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo,
Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm,
Zavrč in Žetale;
– strokovne podlage za poselitvena
območja;
– strokovne podlage za zasnovo krajine in zelenega sistema;
– študija ranljivosti prostora za razvoj
dejavnosti;
– evidentiranje in analiza razvojnih
pobud.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Ptuj ter Občin Destrnik, Dornava, Gorišnica,
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– strategija prostorskega razvoja občin v
spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj
ter Občine Destrnik, Dornava, Gorišnica,
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale;
– strokovne podlage za poselitvena območja;
– strokovne podlage za zasnovo krajine
in zelenega sistema;
– študija ranljivosti prostora za razvoj
dejavnosti;
– evidentiranje in analiza razvojnih pobud.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
3. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe mora biti
izdana v višini 10% ponudbene vrednosti z
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DDV in mora veljati do datuma veljavnosti
ponudbe. Ponudnik, ki bo uspel na javnem
naročilu, bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti),
bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih
obveznosti – samo v primeru, če pri izvedbi
sodelujejo tudi podizvajalci (v višini podizvajalskih pogodb).
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) 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 za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1-UPB1 (Uradni list
RS, št. 102/04); ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev,
dobaviteljev in kooperantov; ponudnik mora
izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti
izvedbe javnega naročila; ponudnik mora
imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do
naročnika; ponudniku ne sme biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika. Če ponudnik sam ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga lahko
izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2003, 2004, 2005) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
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2003 in/oziroma 2004 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; pogoj
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izdelal
najmanj en prostorski planski akt občine;
da ponudnik razpolaga (na delovno-pravni
ali obligacijsko-pravni osnovi) z ustreznimi
strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonodajo za opravljanje razpisanih
storitev, imajo ustrezne izkušnje na podobnih projektih in so potrebni za izvedbo tega
javnega naročila, in sicer mora ponudnik zagotoviti najmanj tri strokovnjake s statusom
pooblaščenega prostorskega načrtovalca z
licenco »P« in najmanj enega krajinskega
arhitekta z licenco »KA« pod pogoji določenimi v 130 in 131. členu ZGO-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04) ter njihove sodelavce.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ponudnik mora
opravljati prevzete obveznosti v skladu z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – p, 58/03 – ZZK-1;
ZUreP-1);
– Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega
razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 17/04);
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
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: št. 430-41/06-702.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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 13. 10. 2006 ali 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: 14. 8. 2006
ob 14. uri; Mestna občina Ptuj, Mestni trg1,
2250 Ptuj, velika sejna soba, št.: 8/I.
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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Mestna občina Ptuj
Ob-20429/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktni osebi: Kostja
Kolarič in Stanislav Napast, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98, 02/748-29-44, elektronska
pošta: kostja.kolaric@ptuj.si, sou@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava občinskega lokacijskega načrta
P11-C1 staro mestno jedro (del) »Obrežje
ob Dravi« z idejno zasnovo, geodetskim
načrtom in okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava občinskega lokacijskega načrta P11-C1
staro mestno jedro (del) »Obrežje ob Dravi« z idejno zasnovo, geodetskim načrtom
in okoljskim poročilom za celovito presojo
vplivov na okolje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
1. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe mora biti
izdana v višini 10% ponudbene vrednosti z
DDV in mora veljati do datuma veljavnosti
ponudbe. Ponudnik, ki bo uspel na javnem
naročilu, bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti),
bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih
obveznosti – samo v primeru, če pri izvedbi
sodelujejo tudi podizvajalci (v višini podizvajalskih pogodb).
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) 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 za dejav-
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nost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1-UPB1 (Uradni list
RS, št. 102/04); ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev,
dobaviteljev in kooperantov; ponudnik mora
izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti
izvedbe javnega naročila; ponudnik mora
imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do
naročnika; ponudniku ne sme biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika. Če ponudnik sam ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga lahko
izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2003, 2004, 2005) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
2003 in/oziroma 2004 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; pogoj
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izdelal najmanj eno idejno zasnovo za potrebe
izdelave občinskega ali državnega lokacijskega načrta (za objekte in vso potrebno
infrastrukturo; da je ponudnik v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe izdelal najmanj

en občinski ali državni lokacijski načrt; da
je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe izdelal najmanj en geodetski načrt;
da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izdelal najmanj eno poročilo o
vplivih na okolje za potrebe celovite presoje
vplivov na okolje; da ponudnik razpolaga (na
delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) z ustreznimi strokovnjaki, ki izpolnjujejo
pogoje, določene z zakonodajo za opravljanje razpisanih storitev, imajo ustrezne izkušnje na podobnih projektih in so potrebni za
izvedbo tega javnega naročila, in sicer:
A) za izdelavo idejne zasnove za potrebe
občinskega lokacijskega načrta, ki je predmet tega javnega naročila, mora ponudnik
zagotoviti projektanta, ki izpolnjuje pogoje
za odgovornega projektanta po 45. členu
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) in
njegove sodelavce,
B) za izdelavo občinskega lokacijskega
načrta mora ponudnik zagotoviti najmanj
enega strokovnjaka s statusom pooblaščenega prostorskega načrtovalca: arhitekta z
licenco »A« ali krajinskega arhitekta z licenco »KA« pod pogoji določenimi v 130 in
131. členu ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04) in njegove sodelavce,
C) za izdelavo geodetskega načrta mora
ponudnik zagotoviti najmanj enega strokovnjaka s statusom odgovornega geodeta v
skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost: 6. in 7. člen Zakona o geodetski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/00) in njegove sodelavce,
D) za izdelavo poročila o vplivih na okolje:
– najmanj enega strokovnjaka s področja
varstva okolja: onesnaženost zraka, klimatske spremembe, hrup, tla, vode (kvaliteta in
vodni režim površinskih in podzemnih vod s
posebnim poudarkom na varovanju vodnih
virov), področje gozdarstva in kmetijstva,
– najmanj enega strokovnjaka s področja varstva narave, biotske raznovrstnosti
in naravnih vrednot (zahtevani eksperti za
indikatorske vrste, ki jih je možno pričakovati
na obravnavanem območju glede na javno
dostopne podatke),
– najmanj enega strokovnjaka s področja
varstva kulturne dediščine.
Kot primerni strokovnjaki za izdelavo poročila o vplivih na okolje se bodo upoštevali
tisti strokovnjaki, ki so v zadnjih treh letih
izvajali podobne naloge kot so predvidene s tem razpisom, so sodelovali vsaj pri
enem poročilu o vplivih na okolje in imajo
univerzitetno izobrazbo iz področja, ki ga
pokrivajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ponudnik mora
opravljati prevzete obveznosti v skladu z:
1. Idejna zasnova mora biti izdelana v
skladu z določili:
– Zakona o graditvi objektov ZGO-1UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04),
– Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
2. Lokacijski načrt mora biti izdelan v
skladu z določili:
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – p, 58/03 – ZZK-1;
ZUreP-1), ki v svojem 72. členu med drugim pravi, da se z občinskim lokacijskim
načrtom podrobneje načrtujejo posamezne
prostorske ureditve in da se z njim določijo
lokacijski pogoji za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja,
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– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih
načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje P11-C1 Staro
mestno jedro Ptuja (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 38/88-234),
– Odloka o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni
list RS, št. 81/99 in 110/00),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
3. Geodetski načrt mora biti izdelana v
skladu z določili:
– Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 80/00),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
4. Poročilo o vplivih na okolje mora biti
izdelano v skladu z določili:
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04, 20/06),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za
katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02),
– Navodilo o metodologiji za izdelavo
poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS,
št. 7/96),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
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: št. 430-38/06-702.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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 13. 10. 2006 in/ali 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: 14. 8. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Ptuj, Mestni trg1,
2250 Ptuj, velika sejna soba, št.: 8/I.
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: 7. 7. 2006.
Mestna občina Ptuj
Ob-20430/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktni osebi: Kostja
Kolarič in Stanislav Napast, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98, 02/748-29-44, elektronska
pošta: kostja.kolaric@ptuj.si, sou@ptuj.si,
internetni naslov: www.ptuj.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.

Št.

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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava občinskega lokacijskega načrta
za območje P11-P1/2 industrijska cona
– sever z idejno zasnovo, geodetskim načrtom in okoljskim poročilom za celovito
presojo vplivov na okolje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava občinskega lokacijskega načrta za območje P11-P1/2 industrijska cona – sever
z idejno zasnovo, geodetskim načrtom in
okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006 in/ali konec
1. 7. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe mora biti
izdana v višini 10% ponudbene vrednosti z
DDV in mora veljati do datuma veljavnosti
ponudbe. Ponudnik, ki bo uspel na javnem
naročilu, bo moral predložiti še: bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene vrednosti),
bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih
obveznosti – samo v primeru, če pri izvedbi
sodelujejo tudi podizvajalci (v višini podizvajalskih pogodb).
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) 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 za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
ne sme biti uveden katerikoli drug postopek
podoben predhodno navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež
– velja samo za ponudnike s sedežem v
tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države,

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5623

kjer ima svoj sedež; da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne
sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
32. in 33. člen ZGO-1-UPB1 (Uradni list
RS, št. 102/04); ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev,
dobaviteljev in kooperantov; ponudnik mora
izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti
izvedbe javnega naročila; ponudnik mora
imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do
naročnika; ponudniku ne sme biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika. Če ponudnik sam ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga lahko
izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2003, 2004, 2005) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih
2003 in/oziroma 2004 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu (namesto
trikratne) najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; pogoj
v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora
biti ponudnik sposoben financirati izvedbo
javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj finančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati
vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi; da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izdelal najmanj eno idejno zasnovo za potrebe
izdelave občinskega ali državnega lokacijskega načrta (za objekte in vso potrebno
infrastrukturo; da je ponudnik v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe izdelal najmanj
en občinski ali državni lokacijski načrt; da
je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe izdelal najmanj en geodetski načrt;
da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izdelal najmanj eno poročilo o
vplivih na okolje za potrebe celovite presoje
vplivov na okolje; da ponudnik razpolaga (na
delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) z ustreznimi strokovnjaki, ki izpolnjujejo
pogoje, določene z zakonodajo za opravljanje razpisanih storitev, imajo ustrezne izkušnje na podobnih projektih in so potrebni za
izvedbo tega javnega naročila, in sicer:
A) za izdelavo idejne zasnove za potrebe
občinskega lokacijskega načrta, ki je predmet tega javnega naročila, mora ponudnik
zagotoviti projektanta, ki izpolnjuje pogoje
za odgovornega projektanta po 45. členu
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ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) in
njegove sodelavce,
B) za izdelavo občinskega lokacijskega
načrta mora ponudnik zagotoviti najmanj
enega strokovnjaka s statusom pooblaščenega prostorskega načrtovalca: arhitekta z
licenco »A« ali krajinskega arhitekta z licenco »KA« pod pogoji določenimi v 130 in
131. členu ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št.
102/04) in njegove sodelavce,
C) za izdelavo geodetskega načrta mora
ponudnik zagotoviti najmanj enega strokovnjaka s statusom odgovornega geodeta v
skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost: 6. in 7. člen Zakona o geodetski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/00) in njegove sodelavce,
D) za izdelavo poročila o vplivih na okolje:
– najmanj enega strokovnjaka s področja
varstva okolja: onesnaženost zraka, klimatske spremembe, hrup, tla, vode (kvaliteta in
vodni režim površinskih in podzemnih vod s
posebnim poudarkom na varovanju vodnih
virov), področje gozdarstva in kmetijstva,
– najmanj enega strokovnjaka s področja varstva narave, biotske raznovrstnosti
in naravnih vrednot (zahtevani eksperti za
indikatorske vrste, ki jih je možno pričakovati
na obravnavanem območju glede na javno
dostopne podatke),
– najmanj enega strokovnjaka s področja
varstva kulturne dediščine.
Kot primerni strokovnjaki za izdelavo poročila o vplivih na okolje se bodo upoštevali
tisti strokovnjaki, ki so v zadnjih treh letih
izvajali podobne naloge kot so predvidene s tem razpisom, so sodelovali vsaj pri
enem poročilu o vplivih na okolje in imajo
univerzitetno izobrazbo iz področja, ki ga
pokrivajo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ponudnik mora
opravljati prevzete obveznosti v skladu z:
1. Idejna zasnova mora biti izdelana v
skladu z določili:
– Zakona o graditvi objektov ZGO-1UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04),
– Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
2. Lokacijski načrt mora biti izdelan v
skladu z določili:
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – p, 58/03 – ZZK-1;
ZUreP-1), ki v svojem 72. členu med drugim pravi, da se z občinskim lokacijskim
načrtom podrobneje načrtujejo posamezne
prostorske ureditve in da se z njim določijo
lokacijski pogoji za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja,
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih
načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– iz kartografske dokumentacije sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 8/04, 9/04 – p; Uradni list RS, št. 73/05-3251; 54. člen),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
3. Geodetski načrt mora biti izdelana v
skladu z določili:
– Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 80/00),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
4. Poročilo o vplivih na okolje mora biti
izdelano v skladu z določili:
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– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04, 20/06),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za
katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02),
– Navodilo o metodologiji za izdelavo
poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS,
št. 7/96),
– ter ostalo veljavno zakonodajo.
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: št. 430-37/06-702.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 8. 2006 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 13. 10. 2006 in/ali 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: 14. 8. 2006
ob 12. uri; Mestna občina Ptuj, Mestni trg1,
2250 Ptuj, velika sejna soba, št.: 8/I.
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: 7. 7. 2006.
Mestna občina Ptuj
Ob-20434/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 477-31-89,
elektronska pošta: Stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, internetni naslov: http:
www.ijs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA – 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava informacijskega sistema za potrebe IJS.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
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 3 dni po podpisu pogodbe, konec v skladu s terminskim planom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5,000.000
SIT, po podpisu pogodbe pa bo moral izbrani ponudnik predložiti garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
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:
Pravni status:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu države, v kateri
ima sedež.
2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega javnega razpisa.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali 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.
5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik neprekinjeno posluje na področju dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, več kot 2 (dve) leti do datuma objave
tega razpisa.
7. Ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poslovna sposobnost:
8. Ponudnik zagotavlja odziv na telefon,
telefaks, elektronsko pošto in na pismeno
obvestilo po pošti.
1. Ponudnik zagotavlja pričetek izvajanja strokovne pomoči pri uporabi sistema:
– 2 uri od prejetega telefonskega klica,
– 8 ur od prejete e-pošte ali telefaksa,
– 2 dni po prejemu pisnega obvestila.
2. Ponudnik zagotavlja v primeru nujnih
posegov (izpad programa, napaka v delovanju programa) začetek odpravljanja napake
v roku 1 ure od prejetega klica po telefonu
vsak delovnik med 8. in 17. uro.
3. Za zgoraj naštete storitve ponudnik
zagotavlja organiziran in delujoč podporni
center
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9. Ponudnik zagotavlja pričetek izvedbe
naročila v času 3 (treh) delovnih dni od podpisa pogodbe.
10. Ponudnik ima reference s področja
razpisane dejavnosti:
– najmanj 50 referenc implementacije
ponujenega IS,
– najmanj 10 referenc za uporabo ponujenega IS v storitvenih organizacijah,
– vsaj 1 referenca za uporabo ponujenega IS v organizacijah v SLO, ki so posredni
proračunski uporabniki.
11. Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom (prekinitev sodelovanja
ali večkratne neustrezne storitve ali izkazano ponavljanje napak pri opravljanju storitev).Potrdilo mora predložiti vsak ponudnik,
ne glede na to ali je z naročnikom že sodeloval ali ne.
12. Ponudnik mora izkazati ustrezno poslovno razmerje za dobavo licenc in storitev.
Priložiti mora listine, iz katerih je razvidno
veljavno razmerje z dobavitelji. Listina mora
izkazovati celotno podporo proizvajalca ali
prodajalca, servis, garancijske pogoje in
prenos pravic.
13. Seznam prilagoditev ponudnikovega
standardnega IS na zahteve, naštete v analizi. Navede se vse potrebne dograditve in
št. človek/dni potrebnih za dograditev.
14. Izjava o potrebnem številu človek/dni
za izvedbo implementacije do datuma prevzema IS v obratovanje (namestitev prilagojenega IS, uvoz obstoječih podatkov, šolanje
uporabnikov, testno delovanje, končne prilagoditve, itd.).
15. Ponudnik v zadnjih dveh letih, šteto
do datuma objave tega javnega razpisa ni
imel blokiranih poslovnih računov.
16. Ponudnik daje bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT z
veljavnostjo najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
17. Izbrani ponudnik bo v roku 10 dni po
sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% ponudbene cene.
Finančna sposobnost:
18. Vrednost kapitala mora presegati
100 Mio SIT.
19. Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu
2005 mora biti večja od 400 mio SIT.
20. Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2005 se ne sme zmanjšati za več
kot 20% glede na leto 2004. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2004 in 2005.
21. Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje
– najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
Tehnična sposobnost:
22. Vsaj trinivojska arhitektura.
23. Integracija z E-pošto, preglednicami
in orodjem za projektno vodenje.
24. Povezava in vpogled v podatke s
standardnim WEB brskalnikom.
25. Jezikovno prilagodljiv uporabniški
vmesnik.
26. Elektronski tok in sledenje dokumentov, ki jih generira IS, je sestavni del ponujenega IS.
27. Usklajenost s SLO računovodskimi
standardi.
28. Uporabnik lahko sam prilagaja ekranske prikaze in oblikuje izpise dokumentov s
pomočjo vključenega orodja za prilagoditve.
Spremljajoča programska orodja: oblikovanje poročil (RM), oblikovanja vhodnih oken
(FM), in dostop do razvojnega orodja.

Št.

29. Sistem mora ustrezati zakonskim
zahtevam, ki so določene za posredne proračunske uporabnike (delitev poslovanja na
javno službo in lastno dejavnost – trg, zagotoviti preglednost podatkov z vidika delitve
po virih financiranja oziroma namenske porabe sredstev, možnost vodenja po finančnih in evidenčnih kontih.
30. Priprava finančnih izkazov (stanja,
uspeha, itd.) za poljubno organizacijsko
enoto ali stroškovno mesto za poljubno obdobje (dan, mesec, kvartal, leto itd.).
31. Sistem za podporo vodenju projektov
je že integriran v IS in omogoča:
– količinsko in finančno planiranje projektov na nivoju različnih skupin izvajalcev
ob uporabi različnih cenikov ter predvidene
porabe blaga in storitev,
– uporabo cenikov, ki so uporabniško
nastavljivi, časovno omejeni in pogojeni z
vrsto projekta,
– izdelavo večjega števila planov za posamezni projekt,
– poljubno členitev projekta na faze do
nivoja posamezne aktivnosti,
– izdelavo predračunov (ponudb) na
osnovi projektnega plana in računov na
osnovi izvedenih del,
– spremljanje dejanske porabe ter fakturirane in plačane realizacije projekta v primerjavi s planom projekta,
– odobritev ali zavrnitev evidentirane porabe s strani vodje projekta ali druge pooblaščene osebe ter arhiviranje porabe ter
odobrene porabe,
– nabavo blaga in storitev direktno na
posamezen projekt. Zagotovljena povezava
beleženih stroškov posameznega projekta z
določenim stroškovnim mestom,
– analize učinkovitosti in finančne uspešnosti posameznega projekta ali skupin
projektov v času trajanja in po njihovem
zaključku,
– integracijo podatkov o planirani porabi
izvajalskih ur s sporočilnim sistemom,
– avtomatsko generiranje opomnikov za
aktivnosti na projektu,
– povezavo elektronsko shranjenih dokumentov s posameznimi zapisi.
32. Izbrani izvajalec mora zagotoviti tehnično dokumentacijo (opis tabel, struktura
in opis polj v tabelah, relacije med tabelami
itd).
III.2.1.3) Kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
33. Ponudnik mora imeti ustrezno število
primerno usposobljenih kadrov za uvedbo
IS:
– zahteva se najmanj 2 certificirana uvajalca ponujenega IS z dokazili,
– zahteva se najmanj 2 certificirana razvijalca ponujenega IS z dokazili.
34. Ponudnikovi kadri morajo imeti ustrezne izkušnje pri implementaciji ponujenega
IS: zahteva se najmanj 10 izvedenih projektov za vsakega certificiranega izvajalca.
35. Ponudnik razpolaga s kadri, ki zagotavljajo izobraževanje uporabnikov in v
ta namen izvaja splošni tečaj o uporabi IS,
individualno izobraževanje ključnih uporabnikov ter individualno izobraževanje uporabnikov na delovnem mestu.
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.

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5625

IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče v vložišču Instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure na osnovi kopije potrdila o registraciji, ki ga izda
davčni urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 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. 6. 2007.
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: 25. 8. 2006
ob 11. uri; Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
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: 7. 7. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 2680-1/2005
Ob-20449/06
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: Miljan Senčar, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Miljan.Sencar@azp.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,
oseba javnega prava.
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:
izvajanje inženiringa, nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu za
projekt: »modernizacija obstoječe proge
Divača–Koper«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje inženiringa, nadzora in koordinacije
za varnost in zdravje pri delu za projekt:
»modernizacija obstoječe proge Divača–Koper«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: financiranje bo zagotovljeno, ko bo sprejet Zakon o
poroštvu RS za obveznosti AŽP iz naslova
kredita, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe RS v letih 2006–2009 in za financiranje domačih projektov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD
in samostojni podjetnik.
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: gospodarska družba po ZGD,
samostojni podjetnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za predmet, ki je
predmet javnega naročila;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve 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, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je prenehanje poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da je sposoben
izvesti razpisan obseg del, kar dokazuje z
dosedanjim obsegom poslovanja:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo: obrazca BON 1 in BON
2 ali BON 1/P, podatke iz bilance stanja in
iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in
2005 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto
2005) ter potrdila o plačilni sposobnosti ene
izmed vseh bank, pri katerih imajo odprte
transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2004 in 2005 (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;
– ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 3
poslovnih letih in s katerimi bodo dokazali izpolnjevanje pogoja iz točke III.2. te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu s področja
predmeta javnega naročila v zadnjih sedmih letih;
– seznam referenc podizvajalcev s področja predmeta javnega naročila v zadnjih
sedmih letih, kolikor jih ponudnik v ponudbi
navaja;
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– tudi od podizvajalcev se zahteva, da
priložijo k ponudbi referenčne izjave naročnikov. V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti
podizvajalci tudi imenovani v pogodbi med
naročnikom in poslovodečim izvajalcem;
– spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta javnega
naročila;
– podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oziroma reference v zadnjih desetih
letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o urejanju prostora.
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 31. 8. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS,
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 9. 2006 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 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.4) Dodatne informacije: po plačilu odkupa razpisne dokumentacije bo izvajalec
prejel geslo za dostop do razpisne dokumentacije v e-obliki, ki je na spletni strani Javne agencije za železniški promet RS
– azp.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-20473/06
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 01/474-52-12, elektronska pošta: 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.
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 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-07/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje računalniške opreme na lokacijah ZPIZ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Izvajalec bo izvajal storitve vzdrževanja računalniške opreme sklopa 1 na vseh
spodaj navedenih lokacijah naročnika (podsklop 1/A na vseh lokacijah, podsklop 1/B
pa samo na Kolodvorski ulici 15 v Ljubljani),
storitve vzdrževanja računalniške opreme
sklopa 3 in sklopa 4 pa na lokaciji Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15.
Lokacije naročnika, na katerih se bo izvajalo vzdrževanje računalniške opreme:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Ljubljana, Trg OF 12,
– Ljubljana, Masarykova 17,
– Ljubljana, Linhartova 51,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Koper, Pristaniška ulica 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Jesenice, Ulica Maršala Tita 73,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Maribor, Cesta k Tamu,
– Ptuj, Trstenjakova 9,
– Murska Sobota, Kocljeva 12d,
– Murska Sobota, Kocljeva 9,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Krško, Cesta krških žrtev 67,
– Črnomelj, Kolodvorska 34,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Velenje, Prešernova 7,
– Trbovlje, Sallaumines 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 50.34.40.00-8; 50.31.20.00-5;;
50.31.26.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.20.00-5.
2) Kratek opis: vzdrževanje namizne računalniške opreme in lokalnih strežnikov:
1/A: Osebni računalniki, prenosni računalniki, omrežni računalniki, zasloni, terminali in projektorji (servisni režim na klic)
1/B: Lokalni strežniki (servisni režim mesečni pavšal).
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5; glavni besednjak, dodatni
predmet: 50.34.40.00-8.
2) Kratek opis: vzdrževanje lokalnih tiskalnikov, omrežnih tiskalnikov in optičnih
čitalcev (servisni režim na klic).
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.26.00-1.
2) Kratek opis: vzdrževanje opreme za
konfekcioniranje papirne dokumentacije: rezalni in trgalni stroji (servisni režim mesečni
pavšal).
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.26.00-1.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2) Kratek opis: vzdrževanje opreme za
konfekcioniranje papirne dokumentacije: kuvertirni stroji (servisni režim na klic).
3) Obseg ali količina: razvidno 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:
1. sklop: vzdrževanje namizne računalniške opreme in lokalnih strežnikov,
1/A: osebni računalniki, prenosni računalniki, omrežni računalniki, zasloni, terminali in projektorji (servisni režim na klic),
1/B: lokalni strežniki (servisni režim mesečni pavšal);
2. sklop: vzdrževanje lokalnih tiskalnikov,
omrežnih tiskalnikov in optičnih čitalnikov
(servisni režim na klic);
3. sklop: vzdrževanje opreme za konfekcioniranje papirne dokumentacije: rezalni in trgalni stroji (servisni režim mesečni
pavšal);
4. sklop: vzdrževanje opreme za konfekcioniranje papirne dokumentacije: kuvertirni
stroji (servisni režim na klic).
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 1,200.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
2,400.000 SIT, ki mora veljati še 20 dni po
preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za servisni režim “mesečni pavšal” je rok
plačila 30 dni od dneva prejema računa, ki
bo izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi za
pretekli mesec.
Za servisni režim “na klic” je rok plačila
30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen na podlagi zbirnih servisnih nalogov 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 v
razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje,
da je registriran 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 po-
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trebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN – 1-UPB1 nadomesti
z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
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. Podatki o finančnem stanju ponudnika: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2005, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2005,
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 ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
3. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo 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 uporabnikov, Ur.
l. RS, št. 71/99, 78/99, in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik 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. Pogodba (lahko fotokopija) med ponudnikom in principalom za opravljanje servisne storitve dejavnosti za vrsto računalniške
opreme iz sklopa 1 in sklopa 2, ki je predmet
vzdrževanja tega javnega naročila.
2. Referenčna lista ponudnika za sklop 1
in sklop 2 z navedbo vsaj 5 naročnikov, pri
katerih je ponudnik v zadnjih treh letih pred
objavo predmetnega javnega naročila izvajal storitve vzdrževanja računalniške opreme, ki je predmet vzdrževanja predmetnega
javnega naročila, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov.
Opomba naročnika: referenčne liste so
sestavljene za vsak razpisani sklop posebej.
Reference se ne seštevajo, kar pomeni, da
naročnik zahteva navedeno število referenc
za vsak posamezen sklop posebej. Ponudnik izpolni referenčno listo za tisti sklop
oziroma sklopa, na katera se prijavlja.
3. Certifikat za opravljanje servisne dejavnosti ISO 9001:2000.
4. Izjava ponudnika o poklicni in funkcionalni usposobljenosti kadrov s prilogami: certifikati oziroma dokazila o (pri proizvajalcu oziroma nosilcu blagovnih znamk)
opravljenem šolanju vsakega posameznega
zaposlenega, za izvajanje del, ki so predmet
javnega naročila. Vsak delavec mora imeti
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certifikat oziroma drugo dokazilo o opravljenem šolanju vsaj enega proizvajalca oziroma nosilca blagovne znamke, ki je predmet
vzdrževanja tega razpisa. Certifikati oziroma
dokazila ne smejo biti starejši od dveh let od
dneva odpiranja ponudb.
5. Izjava ponudnika, da s servisno mrežo
pokriva celotno področje Republike Slovenije vključno s prilogo: Seznam servisnih
lokacijo. Izjavo morajo priložiti samo ponudniki, ki se prijavljajo na sklop 1 in/oziroma
sklop 2.
6. 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.
7. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja čas popravila oziroma čas odprave napake: isti dan najkasneje do 16.
ure, če je prijava napake pred 10. uro in
najkasneje do 12. ure naslednjega dne, če
je prijava napake po 10. uri, in/oziroma za
podsklop 1/B je čas popravila oziroma čas
odprave napake največ 6 ur od trenutka
prijave.
8. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja garancijsko dobo za opravljeno storitev najmanj 6 mesecev od dneva
opravljene storitve in da zagotavlja takšno
garancijsko dobo za rezervne dele, kot jo
daje proizvajalec rezervnih delov.
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:
Ponudbena cena – maksimalno število točk je 80 (I. in II. sklop), 100 (III. in IV.
sklop)
Čas popravila v urah – maksimalno število točk je 10 (podsklop 1/B)
Odstotek znižanja priporočene prodajne cene rezervnih delov proizvajalca oziroma principala za rezervne dele za opremo
– maksimalno število točk je 10 (podsklopa
1/A), 20 (II. sklop)
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-07/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2006, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na
transakcijski račun, št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem 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: 4. 8. 2006 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. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 12. 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:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer
v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 110-1/06
Ob-20480/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-00, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.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: Saša Stanešič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000149.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Lenart-Beltinci, odsek Cogetinci Vučja vas II. etapa od km 0+450
do km 3+400.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Lenart-Beltinci, odsek
Cogetinci Vučja vas II. etapa od km 0+450
do km 3+400.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.1.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet razpisa je izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri gradnji avtocest iz
RNPIAC v RS na AC Lenart–Beltinci, odsek
Cogetinci–Vučja vas II etapa od km 0+450
do km 3+400, ki vključuje:
– AC Lenart–Beltinci: Cogetinci–Vučja
vas II. etapa od km 0+450 do km 3+400,
– rampe: 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-8, 2-9,
2-11,
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– oskrbovalna postaja »Grabonoš« Sever in Jug,
– deviacije: 1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8,
– mostovi: 5-1, 5-1.1, 5-1.2,
– nadvoz 4-1,
– podvoz 3-14,
– propusti: 3-2, 3-3, 3-4,
– objekti za zaščito voda s pripadajočo
kanalizacijo.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,620.000 SIT in 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: razpisana dela se bodo financirala iz 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence,
– potrdilo pristojnega organa,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo o finančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta),
– ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
del, za istovrstna dela, kot je predmet javnega naročila (izvedba kontrole kakovosti pri
izgradnji cest), v zadnjih petih letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev 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: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 43/06 z dne 21. 4. 2006.
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: 2006/000149.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2006.
Cena: 10.000 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 8.333,33 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: 27. 7. 2006 do
12.30.
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: 27. 7. 2006
ob 13. 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.4) Dodatne informacije: postopek s
pogajanji bo dne 31. 7. 2006 ob 11. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-20564/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Kristina Sapač, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2006/2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevozi šoloobveznih
otrok za potrebe OŠ Puconci in prevozi šoloobveznih otrok iz Občine Puconci v OŠ IV
Murska Sobota.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2006, konec 30. 6.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe, ostale zahteve v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s razpisno dokumentacijo.
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: v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o javnih prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o
oznakah in opremi vozil s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok, Pravilnik o licencah za opravljanje
prevozov v cestnem prometu.
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: 640-19/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije se plačajo na podračun Občine Puconci, 1297-0100012124.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 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

Št.

ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju morajo predložiti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci 80 –
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Občina Puconci
Ob-20578/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JAPTI; javna agencija za podjetništvo in tuje
investicije, kontaktna oseba: Ana Repše,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-87, faks 01/589-18-77,
elektronska pošta: ana.repse@japti.si, internetni naslov: http://www.japti.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: organizacija in izvedba
18 vsaj tridnevnih podjetniških usposabljanj
za ciljno skupino mladih v starosti od 12
do 30 let.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila se deli na tri
sklope, in sicer:
1. sklop: organizacija in izvedba najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini osnovnošolcev od 12 do 15 let,
2. sklop: organizacija in izvedba najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini dijakov od
16 – 19 let,
3. sklop: organizacija in izvedba najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini študentov
in ostalih mladih od 20 do 30 let.
Vsi sklopi usposabljanj morajo biti izvedeni najkasneje do 30. 10. 2006.
Tridnevno podjetniško usposabljanje
vseh treh sklopov (v nadaljevanju: podjetniško usposabljanje) mora biti izvedeno v
obliki delavnic na temo podjetništva, promocije podjetništva, podjetniškega usposabljanja, izdelave poslovnega načrta ali poslovne
ideje, vendar prilagojeno posamezni ciljni
skupini.
Ponudnik lahko v okviru šestih vsaj tridnevnih podjetniških usposabljanj izvede
več tematsko različnih delavnic.
Ponudnik mora v okviru podjetniškega
usposabljanja izvesti naslednje aktivnosti:
– v celoti izvesti usklajen, potrjen akcijski
načrt podjetniškega usposabljanja, s strani
naročnika,
– zagotoviti prostor in ustrezne tehnične
pripomočke (računalniki, projektorji, internet,...) za izvedbo podjetniškega usposabljanja,
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– pripraviti evalvacijske liste, anketne
vprašalnike ipd., za merjenje zadovoljstva
udeležencev in obdelavo podatkov,
– pripraviti gradivo za udeležence,
– zagotoviti pogostitev udeležencev med
odmori,
– informirati in animirati potencialne udeležence podjetniških usposabljanj v tiskanih
in elektronskih medijih,
– pripraviti in izdelati promocijske letake
in/ali plakate,
– zagotoviti strokovnjake za izvedbo predavanj na podjetniškem usposabljanju,
– zagotoviti sodelovanje najmanj 2 partnerjev z lokalne/ regionalne ravni oziroma
nacionalne ravni.
Naročnik bo izbral enega ekonomsko
najugodnejšega ponudnika za posamezni
sklop. Orientacijska vrednost razpisanih
sredstev za posamezni sklop je 11,483.330
SIT bruto z vključenim DDV.
Posamezni ponudnik lahko posreduje ponudbe za največ dva sklopa organizacije in
izvedbe podjetniških usposabljanj. Za vsak
sklop organizacije in izvedbe podjetniških
usposabljanj mora ponudnik posredovati ponudbo v ločeni, pravilno označeni ovojnici.
V nasprotnem primeru bo naročnik izločil iz
obravnave vse ponudbe, ki bodo prispele s
strani enega ponudnika v eni ovojnici.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe vsaj 2 meseca od roka, ki je naveden za sprejemanje ponudb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00 – 4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.10.00-1.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini osnovnošolcev
od 12 do 15 let.
3) Obseg ali količina: za sklop organizacije in izvedbe šestih vsaj tridnevnih podjetniških usposabljanj je višina predvidenih
sredstev 11,483.330 SIT bruto z vključenim
DDV, v ciljni skupini osnovnošolcev od 12
do 15 let.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.10.00-1.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini dijakov od 16
do 19 let.
3) Obseg ali količina: za sklop organizacije in izvedbe šestih vsaj tridnevnih podjetniških usposabljanj je višina predvidenih
sredstev 11,483.330 SIT bruto z vključenim
DDV, v ciljni skupini dijakov od 16 do 19
let.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.10.00-1.
2) Kratek opis: organizacija in izvedba
najmanj šest vsaj tridnevnih podjetniških
usposabljanj v ciljni skupini študentov in
ostalih mladih od 20 do 30 let.
3) Obseg ali količina: za sklop organizacije in izvedbe šestih vsaj tridnevnih podjetniških usposabljanj je višina predvidenih
sredstev 11,483.330 SIT bruto z vključenim
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DDV, v ciljni skupini študentov in ostalih
mladih od 20 do 30 let.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna
višina predvidenih sredstev je 34,450.000
SIT bruto z vključenim DDV, oziroma
11,483.330 SIT bruto z vključenim DDV za
posamezni sklop organizacije in izvedbe
podjetniških usposabljanj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek: 30. 10. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti s področja razvoja človeških
virov (podjetniško svetovanje, usposabljanje in izobraževanje). Ponudnik je dolžan
priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
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. Ponudnik je dolžan
priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence. Kolikor se za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
posebno dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje
ne zahteva.
Ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen. Ponudnik je dolžan priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije
in zoper njih ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi.
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. cena (50 točk),
2. število realiziranih samozaposlitev, poslovnih načrtov in idej mladih, ki so rezultat
podjetniških usposabljanj, ki jih je ponudnik
organiziral in izvedel v letih 2003, 2004,
2005, 2006 (25 točk),
3. število partnerjev pri organizaciji in
izvedbi podjetniškega usposabljanja (15
točk),
4. trajanje podjetniškega usposabljanja
(10 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 4. 8. 2006 do 14.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2006 do 14.
ure.
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: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 8. 2006 ob
10. uri; JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana (8. 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.4) Dodatne informacije:
Ponudnik mora izkazati vsaj štiri reference s področja podjetniškega usposabljanja
mladih v starosti od 12 do 30 let, v letih
2003, 2004, 2005, 2006.
Ponudnik mora pri organizaciji in izvedbi
podjetniškega usposabljanja zagotoviti sodelovanje vsaj 2 partnerjev z lokalne/ regionalne ravni oziroma nacionalne ravni, ki
imajo vsaj po štiri reference v letih 2003,
2004, 2005, 2006 s področja podjetniškega
usposabljanja mladih v starosti od 12 do 30
let (lokalni podjetniški centri, obrtne zbornice, gospodarske zbornice, občine, mladinske organizacije, kmetijsko gozdarske
zbornice in drugi relevantni partnerji).
Ponudnik se bo moral predvidoma v mesecu septembru udeležiti organiziranega
krajšega usposabljanja za enotno izdelavo
poslovnega načrta, poslovne ideje ter za
enotno promocijsko predstavitev, ki ga organizira naročnik.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-20509/06
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V zvezi z javnim razpisom za dobavo
vijačnega materiala in materiala za ozemljevanje (objava v Uradnem listu RS, št. 62-63
z dne 16. 6. 2006, Ob-16949/06) naročnik
Elektro Maribor d.d. obvešča, da podaljšuje
rok za oddajo in javno odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 28. 7. 2006 do
9. ure;
– javno odpiranje ponudb: 28. 7. 2006
ob 10. uri.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20577/06
Popravek
V javnem razpisu na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem
področju za sekundarno opremo za RTP
Koroška vrata, naročnika Elektro Maribor,

Ponudnik mora biti neposredno odgovoren za izvedbo in vodenje delavnic podjetniškega usposabljanja mladih in ne bo
nastopal v vlogi posrednika.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izvedbeni akcijski načrt za izvedbo podjetniškega
usposabljanja skladno z razpisno dokumentacijo ter na posameznem tridnevnem podjetniškem usposabljanju zagotoviti udeležbo
najmanj 68 udeležencev; z vsakim udeležencem mora skleniti pogodbo, s katero se
zavezuje k 80% prisotnosti na podjetniškem
usposabljanju, v katerega je vključen.
Od ponudnika se pričakuje, da bo dosegel naslednje rezultate, glede na sklop na
katerega se bo prijavil:
Sklop 1:
– izdela vsaj 72 poslovnih idej.
Sklop 2:
– realizira vsaj 8 samozaposlitev,
– izdela vsaj 18 poslovnih idej in vsaj 12
poslovnih načrtov,
– izvede izbor vsaj 18 najboljših poslovnih idej in 18 najboljših poslovnih načrtov.
Sklop 3:
– realizira vsaj 14 samozaposlitev,
– izdela vsaj 18 poslovnih idej in vsaj 12
poslovnih načrtov,
– izvede izbor: vsaj 18 najboljših poslovnih idej in 18 najboljših poslovnih načrtov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije

d.d., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
71 z dne 7. 7. 2006, Ob-19609/06, se v točki
IV.2) Merila za oddajo pod št. 1. cena pravilno glasi: 89 točk.
Uredništvo
Ob-19810/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.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: JNVV-05B/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kombinirani rovokopač tip 4x4x4 s štirimi
enakimi kolesi, motor moči 90-100 KW.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kombinirani rovokopač – en komad.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe bo moral vsak kandidat
predložiti garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 60 dni po izstavitvi
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, kar dokazuje z izpiskom iz sodišča oziroma potrdilom, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
če je registriran pri davčnem uradu;
2. da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, kar dokazuje
z izpiskom iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma lastno izjavo ponudnika, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno;
3. 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, kar dokazuje s potrdilom ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da ponudnika
ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države,
v kateri ima ponudnik sedež, kar dokazuje
z izpiskom iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati, kar dokazuje s potrdilom,
da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik sedež; potrdilo mora biti v originalu in ne starejše kot 30 dni od datuma,
določenega za oddajo ponudbe;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, kar dokazuje s potrdilom Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa, kar dokazuje
s potrdilom poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega transakcijskega računa. Če ima
ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. ponudnik mora v celoti izpolnjevati v
razpisni dokumentaciji predpisane osnovne
tehnične zahteve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Št.

B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 60%,
– reference – 15%,
– dodatne tehnične zahteve – 15%,
– dobavni rok – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-05B/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun, št. 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2006 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: 45 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 8. 2006
ob 13. uri; Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 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: 3. 7. 2006.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-20119/06
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, Arpad Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks, 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, arpad.gaal@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.
02/220-01-28 – splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
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. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
transformatorske postaje.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.21-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.21-7.
2) Kratek opis: transformatorske postaje
z enim transformatorskim prostorom.
3) Obseg in količina: ocenjena vrednost:
40,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.21-7.
2) Kratek opis: transformatorske postaje
z dvema transformatorskima prostoroma.
3) Obseg in količina: ocenjena vrednost:
80,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.21-7.
2) Kratek opis: transformatorske postaje
v pločevinastem ohišju.
3) Obseg in količina: ocenjena vrednost:
114,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivne dobave v roku 12
mesecev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
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: 162,000.000
SIT; sklopi: A: 40,000.000 SIT; B: 8,000.000
SIT; C: 114,000.000 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.
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.
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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: 98 točk,
2. rok plačila: 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: 16. 8. 2006.
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: 16. 8. 2006 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: 16. 8. 2006
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.
02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal;
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-20121/06
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, Arpad
Gaal – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, 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.
02/220-01-28 – splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
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. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
SN kabel 20 kV – aluminij – z vzdolžno
zaporo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišča in objekti.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.42.11.40-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
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: 292,000.000
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.
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: 98 točk,
2. rok plačila: 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: 16. 8. 2006.
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: 16. 8. 2006 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: 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: 16. 8. 2006
ob 9. 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.
02/220-01-28 – za splošni del, Arpad Gaal,
tel. 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 7. 2006
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/2250/2006
Ob-20343/06
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: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ivan.lozej@eles-si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc (od 10. do 14.
ure), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11, faks 01/474-25-02,
internetni naslov: www.eles.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: prodaja.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: odprodaja demontirane in odpadne
opreme daljnovoda (DV 2 x 110 kV Gorica
– Divača).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 2 x 110 kV Gorica
– Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odprodaja demontirane opreme daljnovoda
(DV 2 x 110 kV Gorica – Divača), skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje plačila z bančno garancijo oziroma avansom, v višini skupne ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilni rok je 15 dni od dneva
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik odprodaje bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
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: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracijo podjetja pri pristojnem sodišču oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list davčnega organa (datum
izdaje listine in, če ponudnik ne predloži originala, njene overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni). Ponudnik mora imeti registrirano
dejavnost, ki je predmet naročila.
Fotokopijo veljavnega dovoljenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo – Agencije
RS za okolje, s katerim je ponudnik vpisan v
evidenco zbiralcev odpadkov.
Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
Z manjkajočimi podatki izpolnjeno pogodbo, parafirano na vsaki strani ter potrjeno z žigom ponudnika.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najvišja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun, št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 112/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 8. 2006 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2006
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana B, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

Št.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 1425/06
Ob-20358/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mojca Škerjanec, univ. dipl. inž.
el. – teh. področje, Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče, Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-41-14,
faks 01/231-25-42, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-41-14, faks 01/231-25-42, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
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 32/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ADSS optičnega kabla in obešalne opreme za relaciji RTP Domžale
– RTP Litija in RP Ivančna Gorica – RP
Zagradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga: predvidoma RTP Litija in nadzorništvo Zagradec, razloženo.
Šifra NUTS: SI00E.
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: ADSS
in delno TOSM optični kabel, kabelske spojke, obešalna oprema in drug material, izvedba optičnih meritev ter izdelava projekta
za vzdrževanje in obratovanje objekta za
optična odseka.
Celotna količina in obseg so razvidni iz
specifikacij tehničnih razpisnih pogojev in
ponudbenem predračunu v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: največ 5 tednov od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, to je do 1. 12. 2006,
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok 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: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi
solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o ponujenem
ADSS kablu.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
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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:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (84%
delež),
2. reference ponujenega kabla (16% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 32/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 8. 2006, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-32, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 8. 2006 ali 27 dni
od odposlanja obvestila 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 1. 12. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 8. 2006
ob 10. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
28. 7. 2006 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-20436/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Osterman, tel. +386/1/582-25-00, Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/582-25-00, faks +386/1/582-25-50,
elektronska pošta: mail@lpp.si, internetni
naslov: www.jh-lj.si/lpp.
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.
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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: JN 05/06: dobava, implementacija, instalacija, integracija, šolanje,
predaja v obratovanje in vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu LPP d.o.o.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
fiksni vozniški terminali, potniški terminali, mobilni terminali za kontrolo in
prodajo vozovnic s polnilnimi enotami in
dodatnimi baterijami, stojala z napajalnikom za prenos podatkov iz/na mobilne
terminale, bralno pisalne enote za izdajo
in prodajo brezkontaktnih vozovnic na
prodajnih mestih in centralni terminal za
prenos podatkov o plačilnem prometu s
strani voznikov v centralno bazo. Strojna
oprema mora biti opremljena s pripadajočo programsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.21.40.00-2, 30.24.52.00-0,
30.23.25.00-9, 30.23.25.30-8.
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: nakup
70 enot terminalov pri vozniku za izdajo
enkratnih vozovnic, 70 terminalov za validacijo vozovnic, 4 mobilnih terminalov za
kontrolo in prodajo vozovnic s polnilnimi
enotami in dodatnimi baterijami, 1 stojalo
z napajalnikom za prenos podatkov iz/na
mobilne terminale, 10 bralno pisalnih enot
za izdajo in prodajo brezkontaktnih vozovnic
na prodajnih mestih in 1 centralni terminal
za prenos podatkov o plačilnem prometu
s strani voznikov v centralno bazo. Strojna
oprema mora biti opremljena s pripadajočo
programsko opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok dobave predmeta naročila je
60 dni od podpisa pogodbe. Skrajni rok za
implementacijo sistema in pripadajoče programske opreme je 1. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni 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
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,

3. da mu v zadnjih 5 letih pred tem naročilom ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS oziroma izpis iz poslovnega
registra Slovenije, izdanega pri AJPES-u.
Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih 5 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 je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti BON 1/P
(gospodarska družba) ali BON 1/SP (samostojni podjetnik) iz katerega je razvidno:
– da njegov čisti letni prihodek v letu
2005 presega 200 mio SIT,
– da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON 1/P oziroma BON 1/SP
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– da sodi najmanj v bonitetni razred 3C
za leto 2005.
Predloženo dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
2. podatki o solventnosti, izdani od banke, pri kateri ima ponudnik odprt TRR. Predloženo dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da predmet naročila
izpolnjuje vse obvezne minimalne tehnične
zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji,
v točki “Tehnična specifikacija«,
2. izjava ponudnika, da je predmet naročila kompatibilen v smislu enotne vozovnice s
sorodnimi brezkontaktnimi sistemi v Sloveniji,
ki ustrezajo standardom ISO – 14443 tip A,
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3. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih ponudnika, s katerimi dokazuje,
da je v zadnjih treh letih dobavil sorodno
opremo, kot je predmet naročila, v skupni
vrednosti najmanj 150 mio SIT,
4. izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje opreme v obdobju 7 let od prevzema
predmeta naročila,
5. izjava ponudnika, da zagotavlja usposobljeno servisno ekipo (ponudnik mora
navesti 3 serviserje strojne opreme in 3
serviserje v podpori programske opreme s
certifikatom proizvajalca opreme oziroma
programov),
6. kopija veljavnega certifikata: ISO
9001:2000 ali drugega enakovrednega
mednarodnega certifikata za proizvajalca,
prodajalca in vzdrževalca opreme,
7. izjava ponudnika, da bo zagotovil
usposabljanje voznikov in operativnega osebja pred prevzemom predmeta naročila,
8. izjava ponudnika, da zagotavlja garancijski rok za dobavljeno strojno in programsko opremo najmanj 2 leti od dneva
prevzema,
9. izjava ponudnika, da v garancijskem
roku zagotavlja odzivni čas v roku 4 ur od
naročnikovega pisnega obvestila o napaki,
10. izjava ponudnika, da bo v slovenskem jeziku zagotovil: navodila za vse vrste
uporabnikov, navodila za vzdrževanje opreme, izobraževanje in poprodajne storitve,
11. če ponudnik ni proizvajalec strojne in
programske opreme, mora predložiti kopijo
veljavne pogodbe sklenjene s proizvajalcem
opreme, iz katere je razvidno, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec opreme.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
3. izjava ponudnika, da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
4. izjava ponudnika, da je dobavni rok za
predmet naročila največ šestdeset dni od
podpisa pogodbe,
5. izjava ponudnika, da plačilni rok ni
krajši od 30 dni po prevzemu predmeta naročila,
6. izjava ponudnika o poslovni skrivnosti,
7. izjava ponudnika o resničnosti podatkov in
8. izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena (maks. 90 točk)
ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno,
prejme 90 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj
Število točk za ponujeno ceno ponudbe
x se izračuna po formuli:
Cxmin
Tcx = 90 ∙ -------------- , kjer je:
Cx
Tcx = število točk za ponujeno ceno ponudbe x
90 = največje možno število točk za ponujeno ceno (v točkah)
Cx = ponujena cena ponudbe x (v SIT)
Cxmin = najnižja ponujena cena izmed
vseh vrednotenih ponudb (v SIT)

Št.

2. rok dobave strojne opreme (maks. 10
točk)
ponudnik, ki ponuja rok dobave strojne
opreme od 31 do 45 dni po podpisu pogodbe, prejme 5 točk,
ponudnik, ki ponuja rok dobave strojne opreme do 30 dni po podpisu pogodbe,
prejme 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/06: dobava, implementacija. instalacija, integracija,
šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo vozovnic
v medkrajevnem potniškem prometu LPP
d.o.o.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 8. 2006 na
sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
211, Silva Papež.
Cena: 10.000 SIT.
Plačilo na transakcijski račun št. 03100
1005605502 pri SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne dokumentacije za JN
05/06 ali na glavni blagajni Javnega podjetja
Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška
cesta 160, III. nadstropje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006 do 12.
ure, na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
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. 11. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja
pooblastila oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 8. 2006
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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: 7. 7. 2006.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Gradnje
Št. 01625
Ob-20443/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., Razvojno investicijska
služba, kontaktna oseba: Rudi Peric, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel.
05/665-69-44, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: Rudi.peric@luka-kp.si, internetni
naslov: www.luka-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Luka Koper d.d., Razvojno
investicijska služba, kontaktna oseba: Rudi
Peric, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slo-
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venija, tel. 05/665-69-44, faks 05/639-50-26,
elektronska pošta: rudi.peric@luka-kp.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 057665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: ines.cok@luka-kp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Luka
Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel.
05/665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: ines.cok@luka-kp.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja objektov za opravljanje mejne
kontrole na RORO 3 v Luki Koper, obsega nadstrešnico s kabino (dim. 28 x 10)
kontrolni kontejner za osebne preglede
in pisarniški objekt (dim 14 x 9) z zunanjo
ureditvijo platoja (ca. 1200 m2) in priključki na interno luško komunalno omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper – parc. št. 1608/5
k.o. Koper).
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: ponudnik mora ponuditi izvedbo celotnega javnega naročila na način kot je določeno v
tehnični dokumentaciji (priloga 1).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 9. 2006 in/ali konec
15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 30. 10.
2006,
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z
zapadlostjo najmanj en mesec po preteku
roka za dokončanje izgradnje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: do 90% pogodbene vrednosti s
potrjenimi začasnimi situacijami ter končno
situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti
po podpisanem prevzemnem zapisniku v
roku 45 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
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh mesecev)
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe,
– da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti
starejši od treh mesecev),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši
od treh mesecev),
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– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokazilo na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev),
– da je plačilno sposoben kar dokazuje s
potrdilom o poslovanju na TRR (da v zadnjih
6 mesecih od dneva oddaje javne ponudbe
ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti),
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo tega razpisa uspešno izvedel
vsaj dve podobni deli,
– da zagotavlja rok izvedbe predmeta
naročila najkasneje do 15. 12. 2006 razen v
primeru pritožbe ali ugovora na izbiro,
– da priloži izjavo o skladnosti oziroma
druga dokazila o materialih, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi del, ki so skladni
z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi, v skladu z zahtevami
iz Priloge I,
– da pravne osebe, ki bodo oddale ponudbo za to javno naročilo v Luki Koper kot
nosilci, ne morejo sodelovati kot podizvajalci
drugih ponudnikov – nosilcev,
– morebitni podizvajalci nosilca delujejo
v imenu in za račun nosilca in ta zanje v
celoti odgovarja,
– da so izpolnjeni in podpisani vsi obrazci iz priloge, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra; samostojni podjetniki, ki se po zakonu niso dolžni
vpisati v sodni register, predložijo potrdilo
o priglasitvi (dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, 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
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca),
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON1, BON2,
– potrdilo davčnega organa, kjer ima ponudnik svoj sedež o poravnanih vseh davkih in prispevkih v skladu z zakonodajnimi
predpisi
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da bo kljub že sprejetim pogodbenim obveznostim, v primeru,
da bo izbran, sposoben izpolniti javno naročilo pod pogoji iz razpisne dokumentacije
(razpisni obrazec 7),
– obrazec »Reference« z zahtevanimi
prilogami (razpisni obrazec 9).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. rok izvedbe,
3. reference.
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: 10. 8. 2006.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega
dne po objavi javnega naročila vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v Luki Koper d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (tel. 05/665-69-37; faks
05/639-50-26) oziroma jo na pisno zahtevo naročnik posreduje po pošti proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun Luka Koper d.d. št. 10100-0000001935.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 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. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12. uri; Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba (sejna soba), Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Luka Koper
d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Luka Koper d.d.,
Razvojno investicijska služba
Št. 01626
Ob-20447/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Luka Koper d.d., razvojno investicijska družba, kontaktna oseba: Irena Andrejašič Troha, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel. 05/665-69-37, faks 05/639-50-26,
elektronska pošta: irena.troha@luka-kp.si,
internetni naslov: www.luka-kp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok,
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija,
tel. 05/665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: Ines.cok@luka-kp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Luka
Koper d.d., Razvojno investicijska služba, kontaktna oseba: Ines Čok, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija, tel.
05/665-69-37, faks 05/639-50-26, elektronska pošta: Ines.cok@luka-kp.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za gradnjo zunanje ureditve ob skladiščih 53 v Luki Koper.
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: ponudnik mora ponuditi izvedbo celotnega javnega naročila na način kot je določeno v
projektni nalogi.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 18. 8. 2006 in/ali konec
5. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 4. 10.
2006;
– nepreklicna, brezpogojna bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z
zapadlostjo najmanj en dan po preteku roka
za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: do 90% pogodbene vrednosti s
potrjenimi začasnimi situacijami ter končno
situacijo v višini 10% pogodbene vrednosti
po podpisanem prevzemnem zapisniku v
roku 45 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
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh mesecev)
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet ponudbe;
– da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti
starejši od treh mesecev);
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in ni bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (dokazilo na dan odpiranja ne sme biti starejši
od treh mesecev);
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek (dokazilo na
dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev);
– da je plačilno sposoben ker dokazuje s
potrdilom o poslovanju na TRR (da v zadnjih
6 mesecih od dneva oddaje javne ponudbe
ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti);
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo tega razpisa uspešno izvedel
vsaj tri podobna dela, kot podobna dela se
bodo upoštevala dela s področja gradnje
zunanje ureditve (vodovod, električne instalacije, meteorne kanalizacija, asfaltiranje);
– da zagotavlja rok izvedbe predmeta
naročila najkasneje do 5. 10. 2006 razen v
primeru pritožbe ali ugovora na izbiro;
– da priloži podroben opis predmeta naročila, upoštevajoč zahteve iz Priloge 1;
– da pravne osebe, ki bodo oddale ponudbo za gradnjo zunanje ureditve ob skladiščih 53 v Luki Koper, kot nosilci ne morejo
sodelovati kot podizvajalci drugih ponudnikov – nosilcev;
– morebitni podizvajalci nosilca delujejo
v imenu in za računa nosilca in ta zanje v
celoti odgovarja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra; samostojni podjetniki, ki se po zakonu niso dolžni
vpisati v sodni register, predložijo potrdilo
o priglasitvi (dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kazni-
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vega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca);
– potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
(dokument na dan odpiranja ne sme biti
starejši od enega meseca).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON1, BON2;
– potrdilo davčnega organa, kjer ima ponudnik svoj sedež o poravnanih vseh davkih in prispevkih v skladu z zakonodajnimi
predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo ponudnika, da bo kljub že sprejetim pogodbenim obveznostim, v primeru,
da bo izbran, sposoben izpolniti javno naročilo pod pogoji iz razpisne dokumentacije
(razpisni obrazec 7);
– obrazec »Reference« z zahtevanimi
prilogami (razpisni obrazec 9).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
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 21. 7. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega
dne po objavi javnega naročila vsak delovni
dan od 8. do 15. ure v Luki Koper d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (tel. 05/665-69-37, faks
05/639-50-26) oziroma jo na pisno zahtevo naročnik posreduje po pošti proti plačilu
10.000 SIT na transakcijski račun Luka Koper d.d., št. 10100-0000001935.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 8. 2006 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 4. 10. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2006
ob 10.30; Luka Koper d.d., Razvojno investicijska služba (sejna soba), Vojkovo nabrežje
38, 6501 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Luka Koper
d.d., Razvojno investicijska služba, Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Luka Koper d.d.,
razvojno investicijska služba
Št. 418-0003/00007
Ob-20561/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Darja Brodt, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF
13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-49-390, faks 01/43-49-391, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-49-390, faks 01/43-49-391,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-03/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo – prva faza omejenega
postopka za priznanje usposobljenosti
za področje izvajanja gradbenih del.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: gradbena dela se bodo
izvajala na območju letališča Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.33.31-2; pomožni predmet, glavni besednjak: 45.21.31.00-4; 45.21.33.32-9.
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: izgradnja novega center za vodenje in kontrolo
zračnega prometa (ATCC Ljubljana) predvideva v celoto združen operativni center
za kontrolo zračnega prometa s poslovnim
delom in v objekt funkcionalno vključenim
novim kontrolnim stolpom ter pripadajočo
infrastrukturo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
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. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed
partnerjev pri skupnem poslu);
2. kandidat ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
3. kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev
pri skupnem poslu);
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4. referenčni pogoji:
a) kandidat je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela (v
nadaljevanju GOI) na vsaj dveh zahtevnih
objektih v površini posameznega objekta
najmanj 5000 m2, pri čemer je bila skupna
končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla (posameznega objekta)
brez DDV vsaj enaka ali višja od 3.500 mio
SIT, objekt mora biti v skladu z Uredbo o
uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03) okvalificiran kot
objekt 122 Upravne ali pisarniške stavbe
in
b) kandidat je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
GOI dela na vsaj enem zahtevnem objektu
katerega skupna končna pogodbena vrednost uspešno zaključenega posla (objekta)
brez DDV je bila vsaj enaka ali višja od 500
mio SIT, objekt mora biti v skladu z Uredbo
o uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03) okvalificiran kot
objekt 12410 Postaje, terminali, stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe ali 2130 Letališke steze,
ploščadi in radio-navigacijski objekti
in
c) kandidat je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
GOI dela na vsaj enem zahtevnem objektu, visokem najmanj 40 metrov, pri čemer
je bila skupna končna pogodbena vrednost
uspešno zaključenega posla (objekta) brez
DDV vsaj enaka ali višja od 500 mio SIT,
objekt mora biti v skladu z Uredbo o uvedbi
in uporabi enotne kvalifikacije vrst objektov
in določitvi objektov državnega pomena (Ur.
l. RS, št. 33/03) okvalificiran kot objekt: 11
Stanovanjska stavba ali 12 Nestanovanjske
stavbe ali 21 Objekt transportne infrastrukture.
(v primeru skupne prijave morajo pogoj
izpolnjevati vsi partnerji skupaj);
5. referenčni pogoji: kandidat (lahko
skupaj s podizvajalci prijavljenimi v obrazcu
A-11) je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa uspešno in skladno z veljavnimi standardi in predpisi izvedel instalacijska
dela na objektih, ki so v skladu z Uredbo o
uvedbi in uporabi enotne kvalifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03) okvalificirani kot
objekti 122 Upravne ali pisarniške stavbe,
vsaj:
a) 10 instalacij, katerih predmet je bila
izvedba elektroinstalacijskih del;
in
b) 10 instalacij, katerih predmet je bila
izvedba strojnih instalacij;
in
c) 10 instalacij, katerih predmet je bila
izvedba instalacij telekomunikacijskih ali računalniških mrež;
in
d) 10 instalacij, katerih predmet je bila
izvedba instalacij nadzornih in varnostnih
sistemov (za izpolnjevanje postavljenega
pogoja se bodo zraven referenc kandidatov
upoštevale tudi reference prijavljenih podizvajalcev);
6. stopnja finančne varnosti: kandidat
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik ocenjene vrednosti gradbenih del predmetnega
javnega naročila brez DDV. Pri partnerskih
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ponudbah se realizacija sešteva in korigira
na naslednji način:
– v primeru partnerske ponudbe dveh
partnerjev se realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se
upošteva tako dobljena realizacija;
– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se realizacija vseh treh partnerjev
sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se
upošteva tako dobljena realizacija;
– v primeru partnerske ponudbe več kot
treh partnerjev se realizacija vseh partnerjev
sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se
upošteva tako dobljena realizacija;
7. stopnja finančne varnosti: kandidat
ima poravnane davke in prispevke (pogoj
mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri
skupnem poslu);
8. stopnja finančne varnosti: da kandidat v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
poslovnih računov in nima na dan izstavitve
obrazca dospelih neporavnanih obveznosti
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
9. stopnja finančne varnosti: kandidat
ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni od roka
za oddajo prijav.
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
10. kadrovski pogoj:
a) kandidat mora imeti sklenjeno redno
delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala
funkcijo odgovornega vodje del, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:
– univ. dipl. inž. grad.,
– 10 let delovnih izkušenj s področja
gradbeništva,
– članstvo v IZS,
– vsaj 2 osebni referenci,
– kot odgovorni vodja del pri gradnjah
zahtevnih objektov, ki ustrezajo referenčnemu pogoju iz točke 4. a);
b) kandidat ali prijavljen podizvajalec
mora imeti sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo:
– odgovornega vodje izvajanja elektroinstalacijskih del;
– odgovornega vodje izvajanja strojnih
instalacij;
– odgovornega vodje izvajanja instalacije nadzornih in varnostnih sistemov;
– odgovornega vodje izvajanja instalacij
telekomunikacijskih in računalniških mreže.
(v primeru skupne prijave morajo pogoj
izpolnjevati vsi partnerji skupaj, za izpolnjevanje postavljenega pogoja pod točko b)
se bodo zraven kadrov, ki imajo sklenjeno
redno delovno ali pogodbeno razmerje s
kandidatom upoštevali tudi kadri, ki imajo
sklenjeno redno delovno razmerje s prijavljenimi podizvajalci);
11. kandidat ni zagrešil strokovne napake ali kršil pogodb pri izvajanju gradbenih
del v zadnjih 3 letih pred letom izvedbe tega
posla; (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed
partnerjev pri skupnem poslu);
12. tehnični pogoj: kandidat mora izkazati, da bo v času gradnje imel v posesti ali
drugače zagotovljen dostop (preko najema,
zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug
način) do ključne opreme potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer (v
primeru skupne prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj);
13. kandidat ima dovolj prostih kapacitet
v predvidenem času izvedbe tega posla, da
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bo lahko gradnjo uresničil po predvidenem
časovnem načrtu – v obdobju od oktobra
2006 do decembra 2007 (v primeru skupne
prijave morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji
skupaj);
14. kandidat mora predložiti kratek opis
tehnologije gradnje in organizacije gradbišča načrtovanega centra za kontrolo zračnega prometa ATCC Ljubljana s kontrolnim
stolpom, ki mora ustrezati veljavnim standardom, normativom in predpisom, ki veljajo
za gradnjo tovrstnih objektov;
15. kandidat ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v prijavi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev (pogoj mora
izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
16. ponudnik mora imeti urejen sistem
vodenja kakovosti.
(pogoj mora izpolnjevati vsaj eden izmed
partnerjev pri skupnem poslu);
17. kandidat mora navesti seznam morebitnih podizvajalcev za izvedbo elektroinstalacijskih del, za izvedbo strojnih instalacij,
za izvedbo instalacij telekomunikacijskih in
računalniških mrež ter za izvedbo instalacij
nadzornih in varnostnih sistemov in pri vsakem opredeliti delež udeležbe v razmerju
do vrednosti celotnega javnega naročila.
Kandidat lahko izvaja dela le s podizvajalci,
ki so navedeni v prijavi; izvajalec bo lahko
zamenjal ali imenoval novega podizvajalca
le s predhodnim soglasjem naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kandidat ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 6: razvidno iz obrazca A-4 Prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 7: potrdilo pristojnega davčnega organa,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od roka za
oddajo prijav;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 8: ustrezen obrazec BON iz katerega je
razvidno izpolnjevanje postavljenega pogoja, BON obrazec mora biti izdan v tekočem
ali preteklem mesecu glede na datum odpiranja ponudb;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 9: mnenje pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od roka za
oddajo prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 4: razvidno iz obrazca A-4 Prijava in
s strani investitorja (naročnika) podpisanih
referenčnih potrdil, ki so vsebinsko skladna
s predloženim vzorcem referenčnega potrdila;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 5: strani investitorja (naročnika) podpisanih referenčnih potrdil, ki so vsebinsko
skladna s predloženim vzorcem referenčnega potrdila;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
točke 10: kot dokazilo o izpolnjevanju postavljenega pogoja se vpišejo vsi zahtevani

podatki v obrazec A-11 kapacitete in organigram ključnih kadrov;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 11: izjava kandidata v razpisnem obrazcu
A-4: Prijava;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 12: razvidno iz obrazca A-11 kapacitete
in dokazila o lastnini ali posesti ključne opreme ali brezpogojne predpogodbe za pridobitev ključne opreme v primeru pridobitve
predmetnega posla;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 13: predložen terminski plan izvedbe z
navedbo angažiranega kadra in opreme;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 14: tehnično poročilo, ki naj vsebuje kratek opis tehnologije gradnje in organizacije
gradbišča načrtovanega centra za kontrolo
zračnega prometa ATCC Ljubljana s kontrolnim stolpom;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 15: celotna ponudbena dokumentacija;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 16: razvidno iz ustreznega ISO certifikata
9000:2000 ali veljavnega notranjega (internega) akta o nadzoru vodenja kakovosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 17: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
III.2.1.4) Drugi podatki:
Ponudniki, ki imajo sedež v tuji državi,
morajo predložiti dokazilo, ki ga je izdal pristojni organ skladno z domačo zakonodajo,
s katerim dokazuje zahtevano dejstvo. V
primeru, da noben organ v državi v kateri
ima ponudnik sedež, ne izdaja dokazil za
dokazovanje zahtevanih dejstev, zadostuje,
da ponudnik predloži lastno izjavo s katero
potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja.
Samostojni podjetniki posamezniki predložijo dokazila, ki so skladno s slovensko
zakonodajo ekvivalentna zahtevanim dokazilom in dokazuje zahtevano dejstvo.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št.
57 z dne 2. 6. 2006, Ob-15743/06.
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: 418-03/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani www.praetor.si (rubrika Javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2006 do 12.
ure; Kontrola zračnega prometa Slovenije,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 23. 8. 2006.
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 prijav bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2006
ob 12.30; Kontrola zračnega prometa Slovenije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
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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:
da, Kohezijski program posodobitve kontrole zračnega prometa Slovenije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Storitve
Ob-20453/06
Popravek
Naročnik Elektro Celje, d.d. v skladu s
25. členom Zakona o javnih naročilih ZJN-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) spreminja objavo
za javni razpis: storitev – izdelava projektne
dokumentacije PZR, PGD, PZI in PID za
vgradnjo TR III 20 MVA 110/20 kV in PGD za
dograditev stikališča 20 kV v RTP 110/20/10
kV Trnovlje, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 62-63 z dne 16. 6. 2006, Ob-16801/2006,
in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 7. 2006 v pisni obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2006 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 7.
2006 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 7. 2006.
Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Celje
Ob-20108/06
Popravek
V javnem razpisu za izbor izvajalca storitev svetovalnega inženiringa in strokovnega
nadzora pri gradnji novega centra za kontrolo zračnega prometa (ATCC Ljubljana) in
kontrolnega stolpa, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 62-63/06, Ob-17165/06 se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 7. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na naslovu http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 2006 do 12.
ure.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 7. 2006
ob 12.30; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljub
ljana.
VI.4) Naročnik bo organiziral sestanek
s ponudniki dne 12. 7. 2006 na sedežu
naročnika v sejni sobi.
Kontrola zračnega prometa Slovenije
Št. 1426/06
Ob-20363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,

Št.

1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne osebe: Igor Podbelšek,
univ. dipl. inž. el. – tehnično podr., Jože
Osvald, univ. dipl. inž. el. – tehnično podr.,
Irena Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna centrala),
01/230-43-20, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Janko Hribar, vložišče, Slovenska c. 58 v Ljubljani, I. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 12. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-41-14,
faks 01/231-25-42, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Janko Hribar, Slovenska c. 58, vložišče, I.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-41-14, faks 01/231-25-42, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 5.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 10/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
»GSM/GPRS podatkovne storitve« (za
obdobje 3 let).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvedba: distribucijsko
omrežje Elektra Ljubljana, d.d.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64212000.
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: okvirno
število SIM kartic, oziroma število naprav,
do katerih želi Elektro Ljubljana, d.d. vzpostaviti GSM/GPRS komunikacijo, je 4000.
Razpisni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno, vzpostavitev celotnega obsega storitev načrtujemo v prvem 12
mesečnem obdobju. Nudenje storitve je za
obdobje 3 let.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva (če
je potrebno):
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 180 dni od
odpiranja ponudb, to je do 24. 2. 2007,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 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 skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v
pristojnosti Davčne uprave RS, ne starejše
od 30 dni,
– BON – 1 ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi
solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– potrdilo, da ima ponudnik veljavno koncesijo za obdobje naslednjih petih let za izvajanje GSM/GPRS podatkovnih storitev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o telekomunikacijah-ZTel, Zakon o meroslovjuZmer-1.
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.
(B1) spodaj navedena merila.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 10/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 8. 2006, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
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Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-10, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 ali 52 dni
od odposlanja obvestila 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 24. 2. 2007 ali 180 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 10. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
22. 8. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Št. 3909
Ob-19807/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
kontaktna oseba: tajništvo Mateja Knaus,
Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/48-06-100, faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Mateja.Knaus@du-danicevogrinec.si, internetni naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano po sklopih:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža,
IV. jabolka,
V. jajca,
VI. mleko in mlečni izdelki,
VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. zamrznjeni izdelki,
IX. ribe in morski sadeži,
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X. meso in drobovina,
XI. mesni izdelki,
XII. perutninsko meso,
XIII. olja in rastlinske maščobe,
XIV. začimbe,
XV. čaji,
XVI. splošno prehrambeno blago I.,
XVII. splošno prehrambeno blago II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 570,000.000 SIT za obdobje 3 let.
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. sklop I. kruh, pekovsko
pecivo, keksi in slaščičarski izdelki: Kruh
Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/471-31-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,558.614 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. sklop II. mlevski izdelki in
testenine: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci
21, 9245 Spodnji Ivanjci.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,694.227,50 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. sklop III. sadje in zelenjava
– sveža: Pitus d.o.o., Pesnica 14A, 2201
Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,316.812,45 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. sklop IV. jabolka: PAF
d.o.o., Industrijska ulica 20, 2230 Lenart,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 607.600 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. sklop V. jajca: M.M. Kaučič
d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 424.235 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. sklop VI. mleko in mlečni
izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,523.663,53 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. sklop VII. zamrznjena zelenjava: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,148.472,50 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. sklop VIII. zamrznjeni
izdelki: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,334.501,25 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. sklop IX. ribe in morski
sadeži: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,892.240 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. sklop X. meso in drobovina: Mesarstvo Kristijan Nikl s.p., Betnavska
cesta 122, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,916.975 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. sklop XI. mesni izdelki:
Mesarstvo Kristijan Nikl s.p., Betnavska cesta 122, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,101.497,50 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. sklop XII. perutninsko
meso: Pivka d.d., Neverke 30, 6257 Pivka,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,353.021,10 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. sklop XIII. olja in rastlinske
maščobe: Mercator SVS d.d., Rogozniška
8, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,338.773,97 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 stori-
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tev: javno naročilo št. sklop XIV. začimbe:
ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 516.790,93 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. sklop XV. čaji: Mogota
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 710.338,65 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. sklop XVI. splošno prehrambeno blago I.: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi
3a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,942.265,39 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. sklop XVII. splošno
prehrambeno blago II.: Mercator SVS d.d.,
Rogozniška 8, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,756.914,80 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. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005,
Ob-22590/05.
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. 7. 2006.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Ob-19815/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01/578-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.16.00-3; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.24.30.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OP-INFO-01/06.
II.5) Kratek opis: strojna in programska
oprema za vodenje postopka priprave citostatične terapije.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: OP-INFO-01/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-14263/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je v odprtem postopku prejel samo eno ponudbo, za
katero je po opravljenem pregledu ugotovil,
da je nepravilna, zato naročnik izbora najugodnejše ponudbe ne more opraviti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-19818/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-79-500, faks 03/42-79-542,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. skupina: sadje, zelenjava in ozimnica,
2. skupina: zamrznjeni izdelki,
3. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
4. skupina: meso in mesni izdelki,
kunci,
5. skupina: perutnina in perutninski
izdelki,
6. skupina: mleko in mlečni izdelki,
7. skupina: jajca,
8. skupina: splošno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT za obdobje od 1. 7.
2006 do 30. 6. 2007.
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: sadje, zelenjava in ozimnica: Sadex d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105, 3311
Šempeter, Slovenija, tel. 03/703-23-00,
faks 03/703-23-04, elektronska pošta: sadex@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,461.244,20
SIT, najvišja ponudba 3,719.350 SIT. Valuta: 60 dni.
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: zamrznjeni izdelki:
Hrib d.o.o., kontaktna oseba: Darko Romih,
Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel. 03/746-13-00, faks 03/746-13-23,
elektronska pošta: hrib@siol.net.
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 11,787.645,50 SIT, najvišja ponudba
14,673.133,30 SIT. Valuta: 60 dni.
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: kruh in pekovsko pecivo: Kruh-Pecivo d.d., kontaktna
oseba: Milka Mom, Ulica Jožice Flander 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/46-12-551,
faks 02/46-14-592, elektronska pošta: prodaja@kruh-pecivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
9,389.081,10 SIT. Valuta: 60 dni.
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: meso in mesni
izdelki, kunci: Domače mesnine d.o.o., kontaktna oseba: Milan Šteinfelser, Gradišče
2, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/818-11-17, faks 02/843-18-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 25,875.907,80 SIT, najvišja ponudba
29,619.108,90 SIT. Valuta: 60 dni.
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 5: perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Peter Jurkovič, Potrčeva cesta
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-02-40,
faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
4,816.595,60 SIT. Valuta: 60 dni.
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 6: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3312 Petrovče, Slovenija, tel. 03/71-33-800,
faks 03/71-33-841, elektronska pošta: stefa.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13,476.907,20 SIT, najvišja ponudba
14,380.215,80 SIT. Valuta: 60 dni.
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 7: jajca: M.M. Kaučič d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Kaučič,
Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel. 02/560-90-90, faks 02/560-90-91,
elektronska pošta: m.m.kaucic@email.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 953.806,50
SIT, najvišja ponudba 1,408.000 SIT. Valuta:
60 dni.
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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. skupina 8: splošno prehrambeno
blago: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, 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): najnižja ponudba 18,914.955,70 SIT, najvišja ponudba
19,180.929,40 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:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 47 z dne 13. 5. 2005,
Ob-12498/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: pogodbe z izbrani
dobavitelji sklenjene za obdobje od 1. 7.
2006 do 30. 6. 2007, razen za skupino 1
pogodba sklenjena za obdobje od 1. 7. 2006
do 30. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Ob-19961/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Celje, kontaktna oseba:
prim. mag. Stanislav Kajba, dr. med., direktor JZ ZD Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/543-45-21, faks
03/543-45-01, elektronska pošta: stanislav.kajba@zd-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-JNP/06-004.
II.5) Kratek opis: dobava ultrazvočnega
aparata namenjenega za opravljanje pregledov srca, ožilja, abdomna in mehkih
delov v JZ ZD Celje.
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: ceno, reference ponudnika, garancijski rok, servis, plačilne pogoje, odkup starega UZ aparata in
pripadajoče opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-JNP/06-004: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Andrej Novak, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: andrej.novak@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ponudb. vrednost novega
UZ aparata: 16,647.930 SIT; ponudbena
vrednost za odkup starega UZ aparata s
pripadajočo opremo: 2,083.333,33 SIT.
Najnižja ponudb. vred. novega UZ aparata: 12,431.143,50 SIT; ponudb. vred. za
odkup starega UZ aparata s pripadajočo
opremo: 2,083.333,33 SIT / najvišja ponudb.
vred. novega UZ aparata: 18,700.720 SIT;
ponudb. vred. za odkup starega UZ aparata
s pripad. opremo: 3.333.333,33 SIT.
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Ob-19964/06
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: Alenka Smrekar, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-23, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.19.10.00-4, 36.12.12-50-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: šifra 430-355/2005, zap.
št. JN.: 02/06 VV.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme za potrebe

Upravne enote Brežice, 1300 – 1400 m2,
ki vključujejo pisarniške prostore in ostale spremljajoče prostore.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333,33 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. 02/06 VV: Atlas oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Gašper Urbančič,
Samova 12/a, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/431-40-37, faks +386/1/431-52-73,
elektronska pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,166.289 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: šifra 430-355/2005,
zap. št. JN.: 02/06 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-4679/06 z dne 24. 2. 2006 – objava v Uradnem listu RS; 2006/S 39-041906
z dne 25. 2. 2006 – objava v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.
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. 7. 2006.
Ministrstvo za javno upravo

Ob-19973/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 25.22.00.00-9, dopolnilni besednjak: E011-3, dodatni predmeti, glavni
besednjak: 25.22.40.00-7, 25.22.60.00-1,
26.15.23.40-3, 21.20.00.00-5, 27.52.00.00-6,
24.62.10.00-3.
II.5) Kratek opis: nakup farmacevtske
ovojnine za lekarne za obdobje treh let
(sedem sklopov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-JN-06-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ur. l. RS, št. 40 pod št. Ob-10754/06 z dne
14. 4. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Zdravstveni dom Celje

Razvrstitev razpisanega blaga po sklopih:

Ocenjena vrednost
za eno leto v SIT
brez DDV
(naročilo se oddaja za tri leta):

– sklop št. 1: farmacevtska ovojnina za lekarne

17,000.000 SIT

– sklop št. 2: lončki, plastenke, steklenice za
galenski laboratorij

21,000.000 SIT

– sklop št. 3: kozmetični lončki s tiskom, okrogli
(potiskani)

4,000.000 SIT

– sklop št. 4: plastenke s tiskom, ploščate
(potiskane)

3,000.000 SIT

– sklop št. 5: tube

2,000.000 SIT

– sklop št. 6: dvojni trak (supoforme) za vlivanje
svečk in globul

2,000.000 SIT

– sklop št. 7: kapsule

1,000.000 SIT
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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. 4/2006: sklop št. 1: farmacevtska ovojnina za lekarne: Unilabor d.o.o.,
kontaktna oseba: Stanislav Omejc, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/548-34-10, faks 01/548-34-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,414.450 SIT brez
DDV letno (pogodba sklenjena za obdobje
treh let).
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. 4/2006: sklop št. 2: lončki, plastenke, steklenice za galenski laboratorij: Lipis d.o.o., kontaktna oseba: Marko Lamovšek, Cesta v Šmartno 35, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/541-11-62, faks
01/541-11-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,532.896 SIT brez
DDV letno (pogodba sklenjena za obdobje
treh let).
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. 4/2006: sklop št. 3: kozmetični lončki s tiskom, okrogli (potiskani):
naročnik v postopku predmetnega javnega
naročila za sklop št. 3. ni pridobil nobene
pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe,
zato v skladu s 76. členom Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 36/04)
ni mogel opraviti izbire najugodnejšega ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/2006: sklop št.
4: plastenke s tiskom, ploščate (potiskane):
naročnik v postopku predmetnega javnega
naročila za sklop št. 4. ni pridobil nobene
pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe,
zato v skladu s 76. členom Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 36/04)
ni mogel opraviti izbire najugodnejšega ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2006: sklop št. 5: tube:
naročnik v postopku predmetnega javnega
naročila za sklop št. 5. ni pridobil nobene
pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe,
zato v skladu s 76. členom Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 36/04)
ni mogel opraviti izbire najugodnejšega ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2006: sklop št. 6: dvojni
trak (supoforme) za vlivanje svečk in globul: Salus, Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Marko Rupret, univ. dipl. ekon., direktor d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-100, faks
01/56-86-004.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,243.350 SIT brez
DDV letno (pogodba sklenjena za obdobje
treh let).

Št.

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. 4/2006: sklop št. 7: kapsule: Unilabor d.o.o., kontaktna oseba: Stanislav Omejc, Leskoškova cesta 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/548-34-10, faks
01/548-34-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,200.000 SIT brez
DDV letno (pogodba sklenjena za obdobje
treh let).
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:
– sklop št. 1: 7. 6. 2006,
– sklop št. 2: 2. 6. 2006,
– sklop št. 3: 2. 6. 2006,
– sklop št. 4: 2. 6. 2006,
– sklop št. 5: 2. 6. 2006,
– sklop št. 6: 2. 6. 2006,
– sklop št. 7: 7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop št. 1: 4,
– sklop št. 2: 4,
– sklop št. 3: 0,
– sklop št. 4: 0,
– sklop št. 5: 1,
– sklop št. 6: 3,
– sklop št. 7: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ted publications: 2006/S 61-063599
z dne 29. 3. 2006 (objava javnega razpisa);
2006/S 68-070320 z dne 7. 4. 2006 (objava popravka); Uradni list RS: Uradni list
RS, št. 34 z dne 31. 3. 2006, Ob-9296/06;
Uradni list RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10368/06 (objava popravka).
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. 7. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-19977/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Liljana Zwittnig Čop, mag. farm., spec., Ulica
Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarnalj.si, internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
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 farmacevtske
ovojnine: kozmetični lončki s tiskom,
okrogli (potiskani) za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/2006: Plastika Virant
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d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Virant, Podgorica pri Šmarju 22, 1293 Šmarje, Slovenija, tel. 01/780-40-80, faks 01/787-56-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,674.155,40 SIT brez
DDV za eno leto.
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:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 3. 7. 2006.
Lekarna Ljubljana
Ob-19978/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba, mag. Liljana Zwittnig Čop, mag. farm., spec., Ulica
Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarnalj.si, internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
I.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup farmacevtske
ovojnine: tube za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: S pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/2006: Lajovic tuba embalaža d.d., kontaktna oseba: Jožefa Hočevar, univ. dipl. ek., Verovškova 66, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-67-10, faks
01/568-51-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,597.200 SIT brez
DDV za eno leto.
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:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 3. 7. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 430-264/2006
Ob-19979/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-264/2005.
II.5) Kratek opis: Predmet javnega razpisa je bil dobava informacijske opreme, in
sicer 55 kosov osebnih računalnikov, 25
kosov prenosnih računalnikov, 23 kosov
laserskih tiskalnikov, 15 kosov skenerjev,
14 kosov LCD projektorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,150.000 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. 430-264/2005 (za
sklop 1): Normacom d.o.o., kontaktna
oseba: Grega Črne, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/511-39-70,
faks +386/1/511-39-71, internetni naslov:
www.normacom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,710.418,80 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. 430-264/2005 (za sklop 2):
Simt d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar,
Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/78-66-200, faks +386/1/78-64-202,
elektronska pošta: zdravka.zalar@simt.si,
internetni naslov: www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,647.625 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. 430-264/2005 (za sklop
3): S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Nika Perko, Leskoškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-55-200,
faks +386/1/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov:
www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,917.951 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. 430-264/2005 (za
sklop 4): Marand inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Žnidaršič, Koprska
ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/470-31-00, faks +386/1/470-31-11,
elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,763.902,50 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. 430-264/2005 (za sklop 5):
Simt d.o.o., kontaktna oseba: Zdravka Zalar,
Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/78-66-200, faks +386/1/78-64-202,
elektronska pošta: zdravka.zalar@simt.si,
internetni naslov: www.simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,170.860 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: 430-264/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27509/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; PSF 0524 Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-20007/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/06.
II.5) Kratek opis: masni spektrometer z
dodatno opremo, subvencioniran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost v okviru paketa XII, zap.št. 114,00.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 240.000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najugodnejša ponudba glede na ceno, dobavni rok, plačilne
pogoje, garancijski rok, odzivni čas za odpravo napak, reference, število let delovanja
na področju razpisane dejavnosti, pozitivni
poslovni izid, tehnična ustreznost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/06: Instrumentalia d.o.o.,
kontaktna oseba: Gorazd Einsiedler, Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/524-01-96, faks 01/524-01-98, elektronska pošta: info@instrumentalia.si, internetni naslov: www.instrumentalia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena 160.982.904,90 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 7/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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. 7. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 6/2006
Ob-20091/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Delak, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: barbara.delak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zdlj.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-6/2006.
II.5) Kratek opis: medicinski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 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. JR-6/2006, 1.
sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,112.249,55 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-6/2006, 2.
sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,592.986,79 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-6/2006, 3. sklop:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Strlič, Preradovičeva ulica 2A,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20,
faks 02/421-62-30, elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,183.844,50 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-6/2006, 4.
sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,366.451,56 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-6/2006, 5. sklop:
SAN.KO.M. d.o.o., kontaktna oseba: Marija
Kozin, Ježica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-70-30, faks 01/589-70-39, elektronska pošta: marija.kozin@sankom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,684.366,40 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-6/2006, 6.
sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,112.462,92 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. JR-6/2006, 7.
sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,041.376,69 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-6/2006, 8. sklop: Apollonia d.o.o., kontaktna oseba: Ana Vidmar,
Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/548-35-10, faks 01/540-03-97, elektronska pošta: apollonia@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,502.106,30 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-6/2006, 9.
sklop: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,071.409,25 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:
25. 5. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11532/06.
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. 7. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-20234/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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-O-3/2006-B-AD.
II.5) Kratek opis:dobava računalniške
strojne in programske opreme v ocenjeni
vrednosti 18,5 mio SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,5 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. JN-O-3/2006-B-AD: Zelinka d.o.o., Stožice 100a, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,077.000 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. JN-O-3/2006-B-AD:
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 7,449.850 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: JN-O-3/2006-B-AD.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-10692/06 z dne 14. 4. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 025-22/2006
Ob-20248/06
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. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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II.5) Kratek opis: terenska pohodna
obutev lažji lepljen in/ali šivan model ter
težji šivan model.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 13,470.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: FRANK-I-E d.o.o., kontaktna oseba:
Boris Frank, Ivana Suliča 9, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/393-75-55, faks
05/393-75-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 13,090.000 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:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-9521/06.
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: 6. 7. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-20252/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut, kontaktna oseba: Tanja Volovšek, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 476-02-00, faks 476-03-00, internetni
naslov: http://www.ki.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN –OPR-3/06 Lambda
950 l-02.
II.5) Kratek opis: nabava spektrometra
za raziskave optičnih lastnosti različnih
materialov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-opr-3/06 Lambda
950 L-02: Omega d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,681.241,10 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:
16. 6. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Kemijski inštitut
Ob-20279/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sevnica, kontaktna oseba: Mojca Zapušek, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-12-37, faks 07/816-12-10,
elektronska pošta: mojca.zapusek@obcinasevnica.si, internetni naslov: www.obcinasevnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 36.10.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0019/2006.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
opreme za Zdravstveni dom Sevnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– ponudnikove reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Atlas oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Gašper Urbančič, Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,801.024 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 ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Atlas oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Gašper Urbančič, Samova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,253.440 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 ni znan.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Dušan Česen,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-31-54, faks 01/436-34-41, 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: 1,797.274 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: 430-0019/2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9731/06.
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: 6. 7. 2006.
Občina Sevnica
Ob-20283/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Trebnje, kontaktna
oseba: Suzana Galič, Goliev trg 3, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-17-40, faks
07/348-17-69.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.10.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.00.00.00-0; 34.14.18.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup sanitetnega laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala.
II.5) Kratek opis: nakup sanitetnega,
laboratorijskega in zobozdravstvenega
materiala za potrebe ZD Trebnje, za čas
od 1. julija 2006 do 31. decembra 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,2 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 73 točk,
– celovitost ponudbe do 15 točk,
– stalen popust do 5 točk,
– plačilni rok do 5 točk,
– odzivni čas za nujne dobave do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: 1. podsklop:
obvezilni material: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
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: 5,266.183,91 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. 1. sklop: 2. podsklop: material za imobilizacijo: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, 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: 1,298.784,62 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. 1. sklop: 3. podsklop:
sanitetni material – ostali: Sanolabor d.d.,
kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, 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: 5,356.483,35 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. 1. sklop: 4. podsklop: material za EKG in UZ: Dr. Gorkič d.o.o., kontaktna oseba: Dean Gorkič, Nova vas 22,
1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-02-50,
faks 01/759-02-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 369.906,36 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. 1. sklop: 5. podsklop: razkužila, mila: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, 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: 2,458.642,81 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. 1. sklop: 6. podsklop: material za nego ran: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42 11,
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: 2,079.419,98 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. 1. sklop: 7. podsklop: material za sterilizacijo: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
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: 632.803,09 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. 1. sklop: 8. podkslop:
potrošni material: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
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: 1,028.148,10 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. 2. sklop: laboratorijski
material: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,685.628,93
/ najvišja ponudba: 11,212.554,94 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. 2. sklop: laboratorijski material: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-98-00, faks
01/470-99-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,685.628,93
/ najvišja ponudba: 11,212.554,94 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. 2. sklop: laboratorijski material: Dr. Gorkič d.o.o., kontaktna
oseba: Dean Gorkič, Nova vas 22, 1370
Logatec, Slovenija, tel. 01/759-02-50, faks
01/759-02-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,685.628,93
SIT najvišja ponudba: 11,212.554,94 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. 2. sklop: laboratorijski material: Mikro+Polo d.o.o., kontaktna
oseba: Tanja Marhold, Zagrebška 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks
02/614-33-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,483.701,07 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. 3. sklop: 1. podsklop: material za ordinacije: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
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: 9.219.684,63 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. 3. sklop: 2. podsklop: material za zobotehniko: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, 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: 5,144.009,96 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. 3. sklop: 3. podsklop: vrteči instrumenti: Studio 33 Marketing d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Sokler, Brilejeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-31-04,
faks 01/283-31-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.595.003,40 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. 3. sklop: 4. podsklop: material za ortodontijo: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
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: 1.343.227,66 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: 2/06-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 34 z dne 31. 3. 2006,
Ob-9308/06.
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: 6. 7. 2006.
Zdravstveni dom Trebnje
Ob-20285/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
14.44.00.00-7; dodatni predmet, glavni besednjak: 14.45.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000496/2005.
II.5) Kratek opis:
dobava posipnih materialov za potrebe zimske službe, in sicer:
– sklop 1: sol za posip, 0-4 mm, vlaga
4%;
– sklop 2: sol za posip, 0-2 mm, vlaga
1%;
– sklop 3: sol za posip – 0-4 mm, vlaga
1% (v silos);
– sklop 4: sol za posip, kamena sol, 0-1
mm, vlaga 1%;
– sklop 5: raztopina kalcijevega klorida.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.200,000.000 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. 000496/2005 – sklop
3: Droga Kolinska, Živilska industrija d.d.,
kontaktna oseba: Dušan Kodra, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/5/671-21-02, faks +386/5/671-21-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 249,600.000
SIT, najvišja ponudba: 252,200.000 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, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 000496/2005 – sklop 1:
MA.CO.T. d.o.o., kontaktna oseba: Ferdinand F. Trupej, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 300 61 70, faks
+ 386/1/300-61-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 580,000.000
SIT, najvišja ponudba: 624,000.000 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. 000496/2005 – sklop 2:
MA.CO.T. d.o.o., kontaktna oseba: Ferdinand F. Trupej, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-61-70, faks
+386/1/300-61-75.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 126,100.000
SIT, najvišja ponudba: 126,750.000 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. 000496/2005 – sklop
4: Salinen d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Potisk, Kočevarjeva ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/234-20-80, faks
+386/2/234-20-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 73,000.000
SIT, najvišja ponudba: 78,800.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000496/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-28794/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: Sklop 5: raztopina
kalcijevega klorida – se ne odda – naročnik
ni prejel nobene pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
DARS d.d.
Št. 430-209/2006-12
Ob-20298/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 102/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup biokemičnega
analizatorja Vitros Fusion 5,1/FS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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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: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 102/2006-PSP: Meditrade d.o.o., kontaktna oseba: Robert Pompe, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-81-81, faks 01/581-81-89,
elektronska pošta: info@meditrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
30,474.420 SIT z 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-209/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 116/2006
Ob-20318/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-400, faks
03/58-69-039, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/06-VV.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene laboratorijske opreme za diagnostični laboratorij Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 95,
2. garancija – 3,
3. plačilni pogoji – 2.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/06-VV: Lesnina
MG oprema, Podjetje za inženiring, d.d.
Ljubljana, kontaktna oseba: Edvard Zore,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-16-05, faks 01/436-34-41, elektronska pošta: Innfo@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,981.201,38 SIT; najnižja ponudba 11,981.201,38 SIT, najvišja
ponudba 12,629.025,10 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: 01/06-VV.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-20382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kardiokirurški medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. 12: Interpart, d.o.o., Cesta
na Brdo 85, 1125 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122.013,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 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 5,352.235,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,171.020,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,745.610,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 497.695,86 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 691.244,24 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,068.320 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,188.207 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75.800 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:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 91 z dne 14. 10.
2005, Ob-27488/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20448/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Renata Miklavčič, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-545,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: renata.miklavcic@slo-zeleznice.si, internetni
naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: rezervni deli železniških vozil DMV 813.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 147,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Uporabljena merila
1. cena
2. garancija
3. rok plačila
4. rok dobave

Maksimum
točk
98
1
0,5
0,5

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. Friulexport S.p.A., Via Scala Al Belvedere 1, 34135 Trst, Italija – 228 pozicij v
skupni vrednosti 64,407.989 SIT;
2. AD, d.o.o., Obrtniška 30, 6000 Koper
– 147 pozicij v skupni vrednosti 51,193.886
SIT;
3. M Plus, d.o.o., Jezdarska 22, 2000
Maribor – 2 poziciji v skupni vrednosti 9.756
SIT.
9 pozicij ni ponudil noben ponudnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 31 dne 24. 3. 2006,
Ob-7830/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-20456/06
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 služba:
Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 014/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup kodirno dekodirne opreme za kontribucijo TV Signalov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena:
94 točk
– garancija: 		
6 točk
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 014/2006-E-ODP/B:
Promotions d.o.o., kontaktna oseba: Janez Žigon, Dvoržakova ul 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-04-70, faks
01/433-04-80.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 014/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: Ur. l.
RS št. 28 z dne 17. 3. 2006; Ob-7252/06.
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: 7. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 430-186/2006-18
Ob-20574/06
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: Sonja Jekovec, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.12.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 110/2006-ODP, izolirni dihalni aparati.
II.5) Kratek opis: izolirni dihalni aparati
MSA AUER tip BD 96-S-Z.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe – ponudnik z najnižjo vrednostjo lahko pridobi maks. 80 točk,
in sicer po formuli (najnižja cena x 80) /
ponujena cena);
– garancijski rok – ponudnik z najdaljšim
garancijskim rokom lahko pridobi maks. 15
točk, in sicer po formuli (ponujeni garancijski
rok x 15 / najdaljši garancijski rok);
– dobavni rok – ponudnik z najkrajšim
dobavnim rokom lahko pridobi maks 5 točk,
in sicer po formuli (najkrajši dobavni rok x 5)
/ ponujeni dobavni rok).

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS 110/2006-ODP – izolirni dihalni aparati: MI STAR d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Dimnik, Brnčičeva 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-83-20,
faks 01/242-83-24, elektronska pošta: mistar@mistar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe: 70,868.257,20 SIT, najnižja ponudba in najvišja ponudba 70,868.257,20 SIT,
70.868.257,20 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: 430-186/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (1 – pravilna, 1 – nepravilna).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-8193/06 z dne 24. 3. 2006,
popravek.
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. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-234/2006-31

Ob-20575/06

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: Sonja Jekovec, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 211/2006-ODP, nakup nožev in večnamenskega orodja.
II.5) Kratek opis: noži in večnamensko
orodje:
a) nož bojni, 200 kosov,
b) nož večnamenski, 500 kosov,
c) večnamensko orodje, 750 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,366.666,66 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe – ponudnik z najnižjo vrednostjo lahko pridobi maks. 80 točk
in sicer po formuli (najnižja cena x 80) /
ponujena cena;
– dobavni rok – ponudnik z najkrajšim
dobavnim rokom lahko pridobi maks. 20
točk in sicer po formuli (najkrajši dobavni
rok x 20) / ponujeni dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS 211/2006-ODP
– noži in večnamensko orodje: AREX
d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Vesel, Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel.
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07/393-34-50, faks 077393-34-51, elektronska pošta: vesna.vesel@arex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
16,008.000 SIT (A – 5,184.000 SIT + B –
1,680.000 SIT + C – 9.144.000 SIT); najnižja ponudba / najvišja ponudba A (5,184.000
SIT / 5,184.000 SIT), B (1,680.000 SIT
/ 2,956.200 SIT), C (9,144.000 SIT /
21,792.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-234/2006-31.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-9327/06 z dne 31. 3. 2006,
popravek.
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. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo

Blago in gradnje
Ob-20439/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lekarna Brežice, kontaktna oseba: Pavla Jurkas, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-47-30, faks 07/499-47-37,
elektronska pošta: pavla.jurkas@lekarnabrezice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Lekarno Brežice.
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:
– merila: ponudbena cena, reference,
rok izvedbe, garancijski rok.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/2006:
Silvatica Mengeš, d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Škrlep, univ. dipl. inž, Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/729-12-20, faks 01/729-12-22, elektronska pošta: info@silvatica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,463.875 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. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-14635/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Lekarna Brežice
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Gradnje
Ob-19819/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-79-500, faks 03/42-79-542,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.si.
II.5) Kratek opis: notranja oprema sob
– 5. in 6. nadstropje Doma ob Savinji Celje, zdravstveno negovalna enota 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 2/2006-oprema: Atlas
Oprema d.o.o., kontaktna oseba: Janez Parkelj, Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks 01/431-52-73,
elektronska pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,151.008 SIT.
Valuta: 120 dni.
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) 7,200.000 SIT, delež
65%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13176/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Ob-19944/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Tržič d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valjavec, Pristavška 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/59-71-300, faks 04/59-71-320,
elektronska pošta: janez.valjavec@jpk-trzic.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova asfaltnih površin ob
izgradnji javnega vodovodnega omrežja in
kanalizacije na Cankarjevi cesti v Tržiču:.
II.5) Kratek opis:
– odsek 1.: od Križišča za Osnovno
šolo Tržič do odcepa za Kranjsko cesto
dolžine 650 m1,
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– odsek 2.: od Križišča s Cerkveno
ulico do odcepa za naselje Lom dolžine
460 m1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60 točk,
– garancijski pogoji – 20 točk,
– reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. za obnovo asfaltnih
površin ob izgradnji javnega vodovodnega
omrežja in kanalizacije na Cankarjevi cesti v Tržiču: Cestno podjetje Kranj, družba
za vzdrževanje cest d.d., Kranj, kontaktna
oseba: Iztok Tonejec univ. dipl. inž. gradb.,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: iztok.tonejec@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 237,470.174,04 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:
16. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12003/06.
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. 7. 2006.
JP Komunala Tržič d.o.o.
Ob-19946/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si,
internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2-0001/2006-700.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
opreme v območju lokacijskega načrta
za stanovanjsko pozidavo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,106.376 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. 430-2-0001/2006: Eprojekt d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Brajlih,
Letališka c. 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/544-30-88, faks 01/544-30-89, elektronska pošta: info@eprojekt.si, internetni
naslov: www.eprojekt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 100,431.140,15 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: 430-2-0001/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11042/06.
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. 7. 2006.
Občina Radovljica
Ob-19965/06
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: Srečko Trunkelj, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-80, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
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: PI-23/06.
II.5) Kratek opis: dogradnja in obnova
plinovodnega omrežja na območju avtoceste – zahod (Kamnogoriška ulica in
Ulica Andreja Bitenca).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-23/06: SCT, d.d., kontaktna oseba: Zorko Cerar, Slovenska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-86-01,
faks 01/589-86-20, elektronska pošta: zorko.cerar@sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
37,255.217,55 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: PI-23/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 30. 6. 2006.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-19966/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Izidor Jerala,
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Trg svobode 19, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-15-10, faks 04/597-15-13, elektronska pošta: obcina.trzic@trzic.si, internetni
naslov: www.trzic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-3-R/06.
II.5) Kratek opis: obnova lokalne ceste
LC 428-031 Slap–Jelendol v območju podora v Dovžanovi soteski.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: komisija je v
odprtem postopku oddaje javnega naročila
ugotovila, da je od dveh prejetih ponudb
ena nepravočasna, druga ponudba pa nepravilna in nesprejemljiva, zato ni bila v odprtem postopku sprejeta nobena pridobljena
ponudba. Skladno z določbami točke 1.29
navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe
iz razpisne dokumentacije in na podlagi določil 1. točke tretjega odstavka 20. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo; ZJN-1UPB1), ki določa, da naročnik, ki v odprtem
ali omejenem postopku ne pridobi nobene
primerne ali sprejemljive ponudbe, pri čemer
pa se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije ne
smeta bistveno spremeniti, mora v postopek
s pogajanji vključiti vse ponudnike, katerih
ponudbe so bile predložene v predhodno
izvedenem odprtem ali omejenem postopku
in so bile ponudbe skladne z izpolnjevanjem
pogojev 42. člena Zakona o javnih naročilih,
je naročnik nadaljeval postopek oddaje javnega naročila s pogajanji brez predhodne
objave. K pogajanjem je povabil oba ponudnika, ki sta oddala ponudbi v odprtem
postopku na podlagi javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. garancijske pogoje,
3. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN-3-R/06 št.
351-087/2003-31: Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje in gradnjo cest,
d.d., kontaktna oseba: Stane Remic, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,901.101,10 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: JN-3-R/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

Št.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13166/06 z dne 12. 5. 2006.
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. 7. 2006.
Občina Tržič
Ob-19967/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Bojan Žaberl, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/817-16-00,
faks 03/817-16-26, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov:
www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: 371-0018/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja razbremenilnikov RZ6, RZ7 in RZ3/2 s priključnimi
kanali na glavni zbirni kanal Šmarje pri
Jelšah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 90%,
– reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 371-0018/2006: IPI
d.o.o., kontaktna oseba: Leopold Furlinger, Zgornje Negonje 35 D, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, tel. 03/818-57-00, faks
03/818-57-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 59,872.407,60 SIT (vključno
z 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 371-0018/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9518/06 z dne 7. 4. 2006.
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. 7. 2006.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-19968/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije v
Bogojini v dolžini 987 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35 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:
SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Tadej Ružič; tel. 02/534-18-00, faks 02/534-18-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 34,718.626,68 SIT; najnižja ponudba 34,718.626,68 SIT; najvišja ponudba
34,718.626,68 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:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11872/06.
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. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-19969/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: je mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila:gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: preureditev OŠ Bogojina-2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55 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: Dolinka inženiring Beltinci, z.o.o.,
Panonska 22, 9231 Beltinci, ki ga zastopa
direktor Gjerek Maksimilijan, inž. grad. tel.
02/542-20-83, faks 02/542-17-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 52,804.054
SIT; najnižja ponudba 52,804.054 SIT; najvišja ponudba 55,166.993,24 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:
23. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI. 5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14410/06.
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. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice
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Ob-19970/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja dodatnih prostorov v OŠ Fokovci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,500.000 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: Dolinka inženiring Beltinci, z.o.o.,
Panonska 22, 9231 Beltinci, ki ga zastopa
direktor Gjerek Maksimilijan, inž. grad.; tel.
02/542-20-83, faks 02/542-17-46.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 26,129.646
SIT; najnižja ponudba 26,129.646 SIT; najvišja ponudba 26,798.932,84 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:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11873/06.
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. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-19971/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: mag. Milan Šadl, tel. 02/538-15-00,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: milan.sadl@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda v
Čikečki vasi v dolžini ca. 4 km.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,5 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: Mariborski Vodovod d.d., Jadranska
24, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor
Stanislav Jecelj; tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe 36,089.063,72 SIT; najnižja ponudba 36,089.063,72 SIT; najvišja ponudba
49,165.805,65 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:
7. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11874/06.
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. 7. 2006.
Občina Moravske Toplice
Ob-19975/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Nova Gorica, kontaktna oseba: Teja
Pelicon Weber, Kidričeva 34/C, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-58-900, faks
05/30-23-305, elektronska pošta: vrtecnova.gorica@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija enote
vrtca Kekec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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: Final d.d. Nova Gorica, kontaktna
oseba: Aleksander Gorjup, Cesta 25. junija 1/f, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-13-30, faks 05/335-13-33, elektronska pošta: komerciala@final.si, internetni
naslov: www.final.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,336.822,77 SIT;
najnižja ponudba 85,336.822,77 SIT, najvišja ponudba 112,127.959,24 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 27%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11423/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Vrtec Nova Gorica
Št. 2.3.-1612/06
Ob-19976/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Hribar, univ. dipl.
inž. el., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-602, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: marjan.hribar@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
12/2006-HSŽ.
II.5) Kratek opis: izvedba LAN omrežja
na lokacijah železniških postaj Logatec,

Postojna, Prestranek, Sežana, Ilirska Bistrica in Slovenska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila:
1) višina ponudbene cene – 70%,
2) tehnična ustreznost – 25%,
3) usposobljenost strokovnega kadra
– 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12/06/HSŽ: SRC.SI,
d.o.o., kontaktna oseba: Staš Kalan, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: stas.kalan@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,767.962,98 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:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7444/06.
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. 7. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-20006/06
I. 1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, kontaktna
oseba: Jože Brezovec, tel. 01/360-18-06,
faks 01/360-18-05.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1)Vrsta javnega naročila: gradnje - izvedba.
II.1.6) Kratek opis: rekonstrukcija obstoječe osnovne šole – stavbe.
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:
Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 253,231.142,71 SIT, najvišja ponudba
285,030.305,30 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 46/06; Ob-12439/06.
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. 7. 2006.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Ob-20089/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
ob Savinji Celje, kontaktna oseba: Rakuša
Sabina, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, Slo-
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venija, tel. 03/42-79-500, faks 03/42-79-542,
elektronska pošta: celje@ssz-slo.si.
II.5) Kratek opis: adaptacija sob 5. in 6.
nadstropje Doma ob Savinji Celje, Zdravstveno negovalna enota 1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– plačilni pogoji,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/2006: GIC gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Venčeslav Cajzek, Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija,
tel. 03/81-82-830, faks 03/81-82-888.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,500.000 SIT.
Valuta: 120 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:
21. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 7. 2006.
Dom ob Savinji Celje
Ob-20109/06
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: Damijan Bedek, univ.
dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-13, faks
02/252-65-51.
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): razred 50, skupina 500,
502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35212-00001/2006 0801
DB.
II.5) Kratek opis: vročevod po Strmi ulici, Koroški cesti do Koprivnikove ulice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47 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. 35212-00001/2006
0801 DB: Splošna gradbena dejavnost in
projektiranje, Vili Mesner s.p., kontaktna
oseba: Vili Mesner, inž. grad., Gradiška
420, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija, tel.
02/655-09-02, faks 02/655-09-03.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,108.288,25 SIT;
najvišja ponudba 50,160.582 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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. 7. 2006.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Ob-20145/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Aleš Otorepec, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/818-17-00,
faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov:
www.rogaska-slatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 501,
50 503, 50 504.
II.5) Kratek opis: preureditev ogrevanja
z izgradnjo lastne kotlovnice na plin za II.
OŠ in telovadnico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,333.333 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. 181/2006: G.F. Pirš d.o.o.,
kontaktna oseba: Franci Pirš, Prvomajska
ulica 43, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija,
tel. 03/58-14-041, faks 03/58-14-041.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,098.746,34 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): 22,364.331 SIT. Delež: 79,40%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-0019/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14691/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Občina Rogaška Slatina
Ob-20149/06
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,
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tel. 02/82-46-100, faks 02/82-46-124, elektronska pošta: obcina@prevalje.si, internetni naslov: www.prevalje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija LC Šentanelska reka LC 350380.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste Šentanelska reka LC 350380.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,532.273 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– reference ponudnika – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-0047/2006-12:
Asfalti Ptuj d.o.o., kontaktna oseba: Primož Kumer, Žnidaričevo nabrežje 13, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. +386/2/749-26-10,
faks +386/2/749-26-12, elektronska pošta: info@asfalti-ptuj.si, internetni naslov:
www.asfalti-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,502.770 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:
26. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14623/06.
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: 6. 7. 2006.
Občina Prevalje
Ob-20235/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Pogorevc
Drago, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-346, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: obcina@mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Osnovna šola Završe – JN
2/06 DP.
II.5) Kratek opis: izvedba rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole Završe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– razpisna merila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: JN –2/06 DP: Vegrad
d.d., Stri trg 35, 3320 Velenje, kontaktna
oseba: Božena Bencig Ančič, Stari trg 35,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/88-39-630,
faks 03/896-22-33, elektronska pošta:
Info@verad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

Stran

5654 /

Št.

73-74 / 14. 7. 2006

vala (brez DDV): cena 74,493.370,75 SIT;
najnižja ponudba 71,983.939,25 SIT, najvišja ponudba 92,348.837,08 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:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12888/06 z dne 12. 5. 2006.
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 odposlan: 6. 7. 2006.
Občina Mislinja
Ob-20237/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Pogorevc
Drago, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-346, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: obcina@mislinja.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: lokalna cesta Gornji DoličZavrše JN – 1/06 DP.
II.5) Kratek opis: izvedba posodobitve
ceste (gradbena in asfalterska dela).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– razpisna merila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št.: JN –1/06 DP:
Gradnje, IGEM Slovenj Gradec, d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Kutin, Celjska cesta 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 49,504.582,90 SIT;
najnižja ponudba 49,504.582,90 SIT, najvišja ponudba 65,339.680,35 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: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12889/06 z dne 12. 5. 2006.
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 odposlan: 6. 7. 2006.
Občina Mislinja
Ob-20241/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bovec, kontaktna oseba: Tatjana Pretner,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, Slove-
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nija, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15,
elektronska pošta: Obcina.neg@bovec.si,
internetni naslov: www.obcina.bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: zamenjava strešne
kritine na Osnovni šoli Bovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,125.000 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. 4313-01/2006: SGP Zidgrad Idrija d.d., kontaktna oseba: Ferjančič
Boris, Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/372-78-00, faks 05/377-10-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,105.553,58 SIT;
najnižja ponudba 20,105.553,58 SIT, najvišja ponudba 33,806.418 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:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9963/06.
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: 6. 7. 2006.
Občina Bovec
Ob-20287/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, faks 04/251-91-11,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja komunalne infrastrukture na območju občinskega lokacijskega načrta Britof sever Voge S12/4.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1083: Gratel d.o.o.,
kontaktna oseba: Drago Štrafela, Skorba
40, 2251 Ptuj, Slovenija, tel. 02/788-50-40,
faks 02/788-50-41, elektronska pošta: gratel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 191,377.857,69 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 ni znan.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1083.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10953/06.
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: 6. 7. 2006.
Občina Šenčur
Št. 011-04-2/2004
Ob-20302/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih del
za preplastitev ceste R3-653 Hrib–Trava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.333 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. A-028: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,875.385 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:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20303/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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II.5) Kratek opis: nadomestna gradnja
brvi za kolesarje čez Savo Dolinko na
DKP 910200, odsek Bled–Lesce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,250.000 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. A-016: Cestno podjetje
Kranj d.d. – vodilni partner, Jezerska 20,
4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,383.070 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. A-016: CPM d.d. – partner,
Iztokova 30, 2000 Maribor, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2006.
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 10. 3. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20304/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233200-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija drsnih vozišč
v RS – II. sklop in III. sklop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,447.274 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. A-005: Vialit Asphalt d.o.o.,
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,736.575 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:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-20305/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233200-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija drsnih vozišč
v RS – I. sklop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,500.000 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. A-005: SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,437.468 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:
15. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 11 z dne 3. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20306/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za ureditev ceste R2-409 Logatec (Valkarton
– mesto).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 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. A-024: Cestno podjetje
Ljubljana d.d. – vodilni partner, Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 299,342.143 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-024: KPL d.d. – partner,
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 4. 4. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20307/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233200-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok
na območju RS sklop 1, 6, 7, 8 in 9.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,833.333 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. A-054: Possehl d.o.o., Počehovska 25, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,339.000 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:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 4. 4. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20308/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233200-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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II.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok
na območju št. 2 in na območju št. 3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,072.800 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. A-054: CPG d.d., Industrijska 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,072.800 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:
12. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 4. 4. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20309/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233200-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok
na območju št. 4 in na območju št. 5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,847.000 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. A-054: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,847.000 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:
28. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 37 z dne 4. 4. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20310/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
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oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za modernizacijo ceste Volče–Solarji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 383,333.333 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. A-038: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 351,274.170 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:
26. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 31. 3.
2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 435/06
Ob-20354/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Irena Lozič, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-59-00,
faks 01/369-59-92, elektronska pošta: irena.lozic@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo objekta Narodnega muzeja – objekt
št. 25 v območju urejanja CO 5/4 Metelkova – južni del, v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 800,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 068/06: Energoplan
d.d., kontaktna oseba: Simon Jan, Pod
hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-16-100, faks 01/58-16-112, elektronska pošta: info@energoplan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 883,058.422,65 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:
19. 5. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-3149/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Ob-20468/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: zamenjava dela magistralnega vodovoda Zadlaščica Tolmin.
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. 4/06: Ginex International d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Ule, univ.dipl.ekon., Rejčeva ulica 3, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/331-00-20,
faks 05/331-00-22, elektronska pošta: uprava@ginex-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,248.810 SIT.
Valuta: 60.
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:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 48 z dne 12. 5. 2006,
Ob-13175/06.
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: 7. 7. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-20472/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
infrastrukture in dovozne ceste za industrijsko cono Poljubinj 2.
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. 1/06: Zidgrad d.d. Idrija,
kontaktna oseba: Igor Božič, ekon., Vojkova
8, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/372-78-00,
faks 05/377-18-26.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 291,136.701,70 SIT.
Valuta: 60.
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:
31. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006,
Ob-11534/06.
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: 7. 7. 2006.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 110-1/06
Ob-20481/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.23.2.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000156.
II.5) Kratek opis: odsek: AC LenartBeltinci, pododsek: Vučja vas–Beltinci;
vzdrževalna avtocestna baza Murska Sobota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.222,000.000 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. 1: SGP Pomgrad
d.d Murska Sobota, kontaktna oseba: Jožef
Kovač, univ. dipl. inž. grad., Bakovska ulica
31, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.182,278.962,08 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: 2006/000156.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 33-34/06 z dne 31. 3. 2006.
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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-20482/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Št.

– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.41-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000053.
II.5) Kratek opis: krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Postojna, Ljubljana, Kozina in Hrušica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. 1: SCT Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Jerala,
univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,847.600 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: 2006/000053.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26/06 z dne 10. 3. 2006.
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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-20483/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.2.14-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45 2.21.1.21-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000056.
II.5) Kratek opis: AC Slivnica–Pesnica;
pododsek Zrkovska c.–Pesnica od km
10+847 do km 17+150; gradnja sklop Ipokriti vkop Malečnik 10-3,8-1 in sklop
II-viadukt 10-3,6-2 Vodole I in viadukt
10-3,6-3 Vodole II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3.046,000.000 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. 1: J.V. SCT d.d. Ljubljana
+ Primorje d.d. Ajdovščina, kontaktna oseba: Stanislav Černe, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.943,367.854,89 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. 2: J.V. CPM d.d., Maribor
+ GIZ Gradis Ljubljana, kontaktna oseba:
Milorad Labus, dipl. inž. grad., Iztokova 30,
2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.086,178.620,09 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: 2006/000056.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26/06 z dne 10. 3. 2006.
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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-20486/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000078.
II.5) Kratek opis: AC Lenart–Spodnja
Senarska od km 10+020 do km 15+000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7.760,000.000 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. 1: J.V. SCT d.d. Ljubljana + Primorje d.d. Ajdovščina + CPM d.d.
Maribor + Vegrad d.d. Velenje + PORR AG
Avstrija, kontaktna oseba: Stanislav Černe,
univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.729,257.793,27 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000078.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26/06 z dne 10. 3. 2006.
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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 509/06
Ob-20494/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Mateja Malovrh, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/597-15-10, faks 04/597-15-13.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija podružnične šole Podljubelj.
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:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnika,
3. garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo, GP project ING d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Vobner, Vošnjakova ul. 6,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-88-56, faks
02/787-88-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,920.116,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da. Številka obvestila v kazalu
UL: Ob – 12458/06 Ur. l. RS št. 46 z dne
5. 5. 2006.
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: 7. 7. 2006.
Občina Tržič

Storitve
Ob-19811/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta Center za
ravnanje z odpadki Puconci.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference ključnega osebja – 50%,
– reference ponudnika ali skupine ponudnikov/konzorcija in podizvajalcev – 25%,
– ponudbena cena – 25%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Hidroinženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Hegeduš Gabrijel, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-37-00, faks 01/568-45-02, elektronska pošta: info@hidroinzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,400.000 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:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21845/05.
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. 7. 2006.
Občina Puconci
Ob-19814/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01/578-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.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:
30.24.94.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OP-INF0-02/06.
II.5) Kratek opis: programska oprema
za vodenje skladiščnega poslovanja nabavne službe in lekarne s podporo za javna naročila in strokovni del lekarniškega
poslovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. OPINF0-02/06: Adacta, programska oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Fajfar, Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/548-38-00, faks 01/548-39-00, elektronska pošta: info@adacta.si, internetni naslov:
www.adacta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,472.760 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: OP-INF0-02/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-12082/06.
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. 7. 2006.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-19816/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ Cirila Kosmača Piran, kontaktna oseba: Alenka Kovščca, Oljčna pot 24, 6330
Piran, Slovenija, tel. 05/673-11-55, faks
05/673-11-52.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga IA, storitve, številka kategorije 14., predmet: storitve čiščenja stavb.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje prostorov šole.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov OŠ
Cirila Kosmača Piran in PŠ Portorož. Čiščenje obsega redno dnevno čiščenje in
občasno čiščenje, glede na dogovor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,2 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 80 točk,
– certifikat ISO – do 10 točk,
– strojna oprema – do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Manicom d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Koncilja,
Povšetova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/542-53-00, faks 01/542-22-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,758.507,60 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: 15/01-JN-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 28. 4. 2006,
Ob-11706/06.
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. 7. 2006.
OŠ Cirila Kosmača Piran
Ob-19958/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
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Dunajska 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Jožef Pogačnik, tel. +386/1/300-69-94, e-pošta:
info.aure@gov.si, faks: +386/1/300-69-91, internetni naslov naročnika: www.gov.si/aure.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba projekta »Energetsko
svetovanje za občane ENSVET« za junij do
september 2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
glavna aktivnost je upravljanje projekta,
katerega dejavnost so konkretni nasveti
s pisnimi poročili občanom usposobljenih energetskih svetovalcev, ki delujejo
v energetsko svetovalni mreži ENSVET.
Mreža energetsko svetovalnih pisarn je
organizirana v 35 krajih po celi Sloveniji. Izvajalec v skladu s Poslovnikom o
delovanju energetsko svetovalne mreže
ENSVET operativno vključuje delo svetovalcev in koordinira delovanje mreže,
opravlja strokovni nadzor izvajanja aktivnosti v mreži ter izvaja druge pomožne
aktivnosti projekta, kot npr. usposabljanje svetovalcev. Rok izvedbe naročila je
30. 9. 2006.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.21.00-7.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a):
vrednost: 47,417.950 SIT (brez DDV).
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
f) Nove gradnje, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi
v Direktivi.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Usposobljenost
(reference in sodelovanje
v vsebinsko sorodnih
projektih): do 30%
2. Vodenje projekta (vodenje
in kadri za izvedbo
vsebinsko sorodnih
projektov): do 20%)
3. Ugodnejša cena za
vodenje projekta (glede na
celotno vrednost naročila):
do 25%
4. Program del (vsebina,
kvaliteta, izboljšave
ustaljenih oblik delovanja):
do 25%

Ponderiranje
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20

25

25

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

Št.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3161-40/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: ne.
Št. naročila: 3161-40/2006.
Naslov: izvedba projekta »Energetsko
svetovanje za občane ENSVET« za junij do
september 2006.
V.1) Datum
oddaje
naročila:
22. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
v.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Gradbeni inštitut – ZRMK d.o.o., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mmalovrh@gi-zrmk.si, tel. +386/1/280-83-82, faks:
+386/1/280-83-91.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 47,417.950 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je
izvedel postopek oddaje naročila s pogajanji
brez predhodne objave na podlagi 2. točke
97. člena Zakona o javnih naročilih ZJN-1,
kot je objavil javni razpis za oddajo storitev,
ki sedaj predstavljajo ponovitev obstoječih
storitev, po odprtem postopku v letu 2003.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 78/2006
Ob-19959/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Velenje, kontaktna oseba: Sovič Tončka,
Šlandrova 11, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-24-00, faks 03/898-24-10, elektronska pošta: tonckas@volja.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.5) Kratek opis: čiščenje enot vrtca in
poslovnih prostorov za dobo 3 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost za 3 leta
61,500.000 SIT (20,500.000 SIT za eno
leto).
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-1/06 z dne
17. 2. 2006, Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Darija Vrhovnik, univ. dipl. ekon., Kopališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-36-00, faks 03/898-36-20, elektronska pošta: info@hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV).
Cena 47,873.880 SIT.
Najnižja ponudba: 47,873.880 SIT / najvišja ponudba: 55,416.128,76 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
Ur. l. RS, št. 15-17/2006 Ob-3484/06 z dne
17. 2. 2006.
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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. 7. 2006.
Vrtec Velenje
Ob-19960/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 72.22.13.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prilagoditev informacijskega sistema za zagotavljanje delovanja,
vzdrževanje in nadgradnjo sistema centralnega knjigovodstva obveznih dajatev (GCUKOD).
II.5) Kratek opis: prilagoditve informacijskega sistema vsebujejo vsebinska področja, kot jih pokriva sedanji CIS. Poleg
CIS je Carinska uprava RS pristojna za
pobiranje različnih vrst obveznih dajatev
– davčnih in nedavčnih prihodkov. Način
izvedbe postopkov pobiranja obveznih
dajatev je predpisan z Zakonom o davčnem postopku, knjigovodstvo obveznih
dajatev pa se vodi v skladu z Zakonom o
računovodstvu, ki ureja vodenje poslovnih knjig za proračunske uporabnike. Ker
se del obveznih dajatev, tako imenovana
tradicionalna lastna sredstva Skupnosti,
pobira za račun evropskega proračuna,
je v zvezi s postopki pobiranja tega dela
prihodkov potrebno upoštevati zakonodajo Skupnosti.
Generalni carinski urad vodi centralno
knjigovodsko evidenco obračunanih in plačanih obveznih dajatev:
– iz naslova carinskih dajatev, ki jih zajema iz evidence carinskih deklaracij iz sistema SI CIS, vplačila in vračila dajatev potekajo preko prehodnega podračuna GCU,
– iz naslova trošarin in okoljskih dajatev,
ki jih zajema iz evidence predloženih obračunov in odobrenih vračil iz sistema TIS,
vplačila in vračila potekajo preko vplačilnih
podračunov odprtih po vrstah davkov,
– iz naslova dajatev in drugih stroškov
v zvezi s skupno tržno ureditvijo v sektorju
sladkorja.
Prenos in knjiženje podatkov v sistem
GCUKOD iz ostalih informacijskih sistemov,
ki podpirajo obračun obveznih dajatev je
skoraj v celoti avtomatsko, razen terjatve iz
naslova proizvodnih dajatev na sladkor, ki
se vnašajo direktno v sistem GCUKOD.
Programska rešitev analitične knjigovodske evidence in izvajanja postopkov v
zvezi z nastankom terjatev in obveznosti,
prevzemanjem plačilnega prometa, proženjem plačil oziroma vračil, sporočanjem
nastalega dolga in obremenjenosti predloženih instrumentov zavarovanja z dolgom,
zapiranjem terjatev in obveznosti, opominjanjem, unovčevanjem zavarovanj in obračunom obresti, je že v visoki meri avtomati-
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zirana in funkcionalno zadovoljivo podpira
poslovne procese. Slabost obstoječega sistema evidentiranja poslovnih dogodkov je v
tem, da se je šele v zadnjem času začela
izvajati postopna prilagoditev zapisovanje
dokumentov in poslovnih dogodkov v bazo
podatkov na način, ki omogoča dvostavno
računovodsko evidentiranje in revizijsko
sled. Zaradi pomembnosti in občutljivosti
knjigovodskega sistema tako trenutno poteka knjiženje vzporedno po novem dvostavnem in starem enostavnem knjiženju,
pri čemer je težnja, da se enostavno evidentiranje na zastareli tehnološki osnovi
čimprej opusti in v celoti preide na evidentiranje in izdelavo prenovljenih finančnih
funkcij na novi tehnološki osnovi. K taki
rešitvi nas vzpodbuja s svojimi usmeritvami
tudi Direktorat za e-upravo in upravne procese, saj vzdržuje okolje za delo z VSAM
datotekami samo še za CURS.
Z vzdrževanjem in nadgradnjo sistema
želimo v GCUKOD poenotiti vsa funkcionalna področja na isti tehnološki osnovi in
posodobiti in racionalizirati izvajanje vseh
postopkov v zvezi s sporočanjem dolga, zapiranjem terjatev in obveznosti, izdajanjem
opominov, vnovčitvijo zavarovanj in zaračunavanjem obresti, ki so že do sedaj potekali
v visoki meri avtomatizirano. Prav tako želimo zagotoviti skladnost postopkov z računovodskimi standardi za področje proračuna in proračunskih uporabnikov z veljavno
davčno zakonodajo na področju izterjave
obveznih dajatev (davčni postopek) ter z
neposredno veljavno evropsko zakonodajo
za pobiranje tradicionalnih lastnih sredstev
EU, torej dajatev, ki pripadajo proračunu
Evropske Skupnosti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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. 433-01/41-2006: ZZI
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Zorko, Pot k
sejmišču 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-3 3-00, faks 01/530-33-40, elektronska pošta: igor.zorko@zzi.si, internetni naslov: www.zzi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe brez DDV
znaša 197,294.364,20 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: 433-02/41-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 29. 6. 2006.
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS
Ob-19962/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktni osebi: Metka Gorišek, Bernarda Jurič,
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tel. +386/1/478-74-00, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, faks +386/1/478-74-22, internetni naslov naročnika: www.sigov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: hidrogeološke podlage za potrebe
projekta »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov
Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Pomurja in
7 občin Prlekije, Slovenija.
Šifra NUTS: Sl001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: hidrogeološke podlage za potrebe projekta
»Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s
pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja«:
– pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
– izdelava hidrološkega in kakovostnega
modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
– izbor in analiza dosedanjih hidroloških
raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena
potenciala predvidenih 12 črpališč,
– priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega
poročila za I. fazo,
– izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za
II. fazo,
– izdelava zaključnega poročila in zaključnega elaborata.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.10.00-9; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.27.20.00-6, 74.27.20.00-6,
74.27.31.00-4, 74.31.10.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročila:
38,900.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. ponudbena cena razpisanih
storitev
2. reference projektne skupine
3. reference ponudnika

Ponderiranje

50%
40%
10%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 402-00-21/2004.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: ne.
Obvestilo o naročilu: 2006/S – 42– 044742
z dne 3. 3. 2006; številka obvestila v Ur. l.
RS: Ob-5750/06 z dne 3. 3. 2006.
Št. naročila: 2511-06-810444.
Naslov: Hidrogeološke podlage za potrebe projekta »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih
virov Pomurja«

V.1) Datum oddaje naročila: 19. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: GEOKO, Geološke raziskave, d.o.o., Reboljeva
7, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: geoko@siol.net, tel. +386/1/534-07-74.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60,000.000 SIT brez DDV. Skupna
končna vrednost naročila: 38,900.000 SIT
brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Vrednost brez DDV: 17,894.000 SIT.
Delež: 46%.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila, ki
bo s pogodbo oddan podizvajalcem: piezometri in vodnjak; strukturna in regionalna
geologija.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/dkom/#.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-19963/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Metka Gorišek, mag. Bernarda Jurič, tel. +386/1/478-74-00, e-pošta: bernarda.juric@gov.si, faks +386/1/478-74-22, internetni naslov naročnika: www.sigov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava državnega lokacijskega
načrta, študije variant in okoljskega poročila v postopku CPVO za projekt »Ureditev
celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanje vodnih virov Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Pomurja in
7 občin Prlekije, Slovenija.
Šifra NUTS: Sl001.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava državnega lokacijskega načrta,
študije variant in okoljskega poročila v
postopku CPVO za projekt »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanje vodnih virov Pomurja«.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.25.10.00-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naro
čil(-a): 80,000.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 402-00-21/2004(2).
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: ne.
Obvestilo o naročilu: številka obvestila v UL EU: 2006/S – 70 – 073438 z dne
11. 4. 2006; številka obvestila v UL RS: Ob9922/06 z dne 7. 4. 2006.
Št. naročila: št. pog. 2511-06-810446.
Naslov: izdelava državnega lokacijskega
načrta, študije variant in okoljskega poročila v postopku CPVO za projekt »Ureditev
celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«
V.1) Datum
oddaje
naročila:
22. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: skupna ponudba: Urbis, urbanizem, arhitektura,
projektiranje in storitve, d.o.o., Svetozarevska 6, 2000 Maribor; + IEI, Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ul. 9, 2000
Maribor; + ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana 7, 9000
Murska Sobota.
Poštni naslov vodilnega partnerja: Svetozarevska 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/229-42-51, faks +386/2/229-42-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
80,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
80,000.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
Internetni
naslov:
http://www.gov.si/dkom/#.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-19972/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: aktivnosti na področju trženjskih komunikacij in odnosov z javnostmi za projekt
razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb,
vzpostavitve registra nepremičnin in izvedbe
množičnega vrednotenja nepremičnin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Št.

(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
informiranje javnosti v projektu razgrnitve
podatkov o stavbah in delih stavb bo služilo
za pripravo lastnikov na razgrnitev in seznanitev lastnikov z njihovimi obveznostmi,
s tem pa posledično za lažjo izvedbo razgrnitve. Seznanitev javnosti z vzpostavitvijo
registra nepremičnin in pripisom vrednosti
nepremičnin v okviru projekta množičnega
vrednotenja nepremičnin, bo v pomoč javnosti in lastnikom nepremičnin kako ravnati v
primeru, če se z izračunom ne bodo strinjali,
saj se bodo le-ti lahko pritožili izključno na
napačno uporabljene podatke o nepremičninah pri izračunu vrednosti.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74400000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 130,067.940 SIT po 20% stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

Ponderiranje

1. celovitost ponudbe
2. ocena ustreznosti elementov
podpore trženjskim in
PR aktivnostim
3. ponujena cena
4. reference

35
30
25
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: aktivnosti na področju trženjskih
komunikacij in odnosov z javnostmi za projekt razgrnitve podatkov o stavbah in delih
stavb, vzpostavitve registra nepremičnin in
izvedbe množičnega vrednotenja nepremičnin.
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Skupna ponudba: Pristop Družba za komunikacijski management d.o.o. in Pristop skupina Družba za komunikacijski
management d.o.o., Trubarjeva cesta 79,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: pristop@prostop.si, tel. +386(0)1/239-12-00,
faks +386(0)1/239-12-10, internetni naslov
http://www.pristop.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 130.067.940 SIT po 20% stopnji
DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Delež: 10%.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5661

za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 6. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430-45/2006/11
Ob-19974/06
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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-45/2006.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega razpisa je:
– točka 1: izgradnja optične povezave med objektoma UVZ, Jožeta Jame 8,
Ljubljana in PA Tacen, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno,
– točka 2: vzdrževanje in upravljanje
optične povezave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,733.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire s pogajanji brez
javnega razpisa:
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: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-45/2006: Telekom Slovenije d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Bučar, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-13-93, faks
+386/1/234-19-62, elektronska pošta: Tomaz.bucar@telekom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,310.673,29 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 75%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-45/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: da; PSF 0516 Schengenski izvedbeni
načrt.
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VI.7) Drugi podatki: sklic na obvestilo je
povabilo k oddaji ponudbe, št. 430-45/2006/2
z dne 24. 2. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 7. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 886/06
Ob-20008/06
I.1) Ime in naslovi, kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/518-89-17, faks +386/1/518-89-11,
e-pošta: i.horvat@zord.si, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Vohburg, Ingolstadt,
Neustadt, Schwedt / Oder, Seefeld – Zvezna republika Nemčija, Koper, Celje, Rače
– Slovenija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 35.000 m3 naftnih derivatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN12/06-REZ Delegiranje
naftnih derivatov
V.1) Datum
oddaje
naročila:
29. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agip
Deutschland GmbH, Sonnenstraße 23,
München, 80331, Nemčija, e-pošta: roland.christophel@agip.de,tel.0049/89/590-72-72,
faks 0049/89/590-75-272, internetni naslov:
www.agip.de.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN12/06-REZ Delegiranje
naftnih derivatov
V.1) Datum
oddaje
naročila:
29. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.blenkus@petrol.si, tel.
00386/1/471-43-59, faks 00386/1/471-41-39,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN12/06-REZ Delegiranje
naftnih derivatov
V.1)
Datum
oddaje
naročila:
29. 5. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta,
ki mu je bilo naročilo oddano: OMW Slovenija
d.o.o., Ferrarska ulica 7, 6000 Koper, Slovenija,
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e-pošta: marjan.pecar@omwistrabenz.si, tel.
00386/5/663-34-02, faks 00386/5/663-33-20.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 7. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-20110/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 72.50.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/39-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so storitve za izvajanje inštalacij
in vzdrževanja računalniške in mrežne
opreme v Carinski upravi RS ter materialni stroški za izvajanje navedenih storitev vključno z vgradnjo rezervnih delov, porabljenim potrošnim materialom
in zavarovanjem opreme v času prevoza
na naslov naročnika v ocenjeni vrednosti
4,260.000 SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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. 433-01/39-2005: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Amir Hatič, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-55-522, faks 01/47-55-600, elektronska pošta: amir.hatic@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 21,785.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-02/39-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-31923/05.
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. 7. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS

Ob-20242/06
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, v roke:
Noel Škerjanc, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-52-99,
faks +386/1/478-53-69, elektronska pošta:
noel.skerjanc@gov.si, internetni naslov:
www.mss.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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: zavarovanje 4301-24/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje šolskega premoženja, interesov in oseb na MŠŠ na področju srednjega šolstva (srednje šole, zavodi in
dijaški domovi v RS).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 66.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
II.1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije ali ustrezno zavarovanje pri drugih zavarovalnicah, ki morajo
biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv,
morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne
dokumentacije. Uporabljena valuta mora
biti enaka valuti javnega naročila. Ponudnik
lahko kot finančno zavarovanje za vsa v nadaljevanju navedena zavarovanja predloži
bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje
pri drugih zavarovalnicah, ki pa po vsebini
ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.
Ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti
s ponudbo. Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od priloženega vzorca
iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših
rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali spremembe
krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravičencem in banko.
Če ponudnik ne predloži zahtevanega
finančnega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je bila
zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se
obvezno izloči iz nadaljnjega postopka. Če
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti), ne glede na razlog,
razen če je razlog na strani naročnika, bo
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naročnik unovčil finančno zavarovanje za
resnost ponudbe.
Višina ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je 40,500.000 SIT
z veljavnostjo do vključno 10. 5. 2007. Če
ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti ta
pokrit s finančnim zavarovanjem za resnost
ponudbe.
Ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen) bo izbrani ponudnik,
predložil naročniku najkasneje v roku 10
dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost garancije za dobro izvedbo posla je
do 31. 12. 2012.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe
spremenijo roki za izvedbo posla, storitve,
kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno
spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati
njena veljavnost.
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne
bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.
V primeru podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa, bo moral ponudnik najkasneje v 3 dneh pred potekom veljavnosti
zgoraj navedenega finančnega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
naročniku izročiti novo ustrezno finančno
zavarovanje v višini 10% od nove skupne
pogodbene vrednosti, dodatno dogovorjene
z aneksom, in sicer z enakimi, zgoraj navedenimi pogoji veljavnosti. V nasprotnem
primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
letne zavarovalne premije je v dvanajstih
enakih mesečnih obrokih brez doplačil/obresti in brez devizne klavzule na transakcijski račun izbranega ponudnika. Dospetje
plačila posameznega mesečnega obroka je
30 dni po uradnem prejetju akontacijskega
računa.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence (o registraciji ponudnika),
ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazila: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dokazila: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika in pisna izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego in sicer, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
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4. 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;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
5. ponudnik 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: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež in ki na dan oddaje ponudbe
ni starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
1. podatek o plačilni sposobnosti;
Dokazilo: obrazec BON 2, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred oddajo ponudbe in s katerega je razvidno, da
ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik
dospele neporavnane obveznosti 0 dni ali
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih do dneva sestavitve obrazca o
plačilni sposobnosti ni bil blokiran in mora
odražati stanje zadnjega meseca pred oddajo ponudbe.
2. Izkazovanje resnične in poštene slike
finančnega stanja ponudnika;
Dokazilo: zadnje revidirano letno poročilo, ki zajema celotno zadnje revizijsko poročilo pooblaščene revizijske hiše vključno
z izkazanim mnenjem pooblaščenega revizorja brez pridržkov.
3. izpolnjevanje zakonsko določene višine minimalnega kapitala in kapitalske ustreznosti.
Dokazilo: izjava ponudnika, da izpolnjuje
zakonsko določeno višino minimalnega kapitala in kapitalsko ustreznost in da posluje
tako, da je v vsakem trenutku sposoben
pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti
(likvidnost) ter da je trajno sposoben izpolniti
vse svoje obveznosti (solventnost).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
Dokazilo: izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
– urejenost pozavarovanja ponudnika;
Dokazilo: izjava pozavarovatelja-ev ponudnika, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih tveganj, ki po tabelah maksimalnega
kritja presegajo lastne deleže v izravnavanju
nevarnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) ali ustrezen zakon države
članice Evropske Unije.
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.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4301-24/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 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 10. 5. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 12. uri; MŠŠ, Kotnikova 38, Ljubljana,
Sejna soba III. 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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-20289/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.32.41.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000189/2006.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje – UPS
(SICON).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000189/2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000189/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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.7) Drugi podatki: naročilo se ne
odda.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
DARS d.d.
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Ob-20293/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.23.21.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000129/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba protikorozijske zaščite drogov javne razsvetljave.
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:
javno naročilo št. 000129/2006: Tekol d.d.,
kontaktna oseba: Iztok Vogrinec, Ulica pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-31-21, faks 02/421-31-19.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 11,178.000
SIT, najvišja ponudba: 13,748.400 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: 000129/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 31 z dne 24. 3. 2006,
Ob-8492/06.
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: 6. 7. 2006.
DARS d.d.
Ob-20294/06
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
50.31.25.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000143/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje geoinformacijskega sistema GIS DARS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 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:
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(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 000143/2006: Realis, d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Marinšek,
Šmartinska c. 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-71-10, faks 01/542-71-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,671.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000143/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 6. 7. 2006.
DARS d.d.
Ob-20295/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.23.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000182/2006.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje elektro
strojne opreme za cestninjenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 126,000.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000182/2006: J.V.: Traffic
Design d.o.o. in Asist d.o.o., kontaktna oseba: dr. Tomaž Kastelic, Kamniška 50, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-97-70,
faks +386/1/300-97-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 129,488.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000182/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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: 6. 7. 2006.
DARS d.d.
Št. 430-12/2006-36
Ob-20299/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
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: MORS 367/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so zdravstveni pregledi za potrebe
Ministrstva za obrambo na lokacijah po
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– za lokacije Ljubljana, Maribor in Celje: skupna ponudbena vrednost – 80 točk,
maksimalno število izvedenih pregledov za
naročnika na dan – 20 točk;
– za lokacije Kranj, Murska Sobota, Nova
Gorica, Novo mesto in Postojna: izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezno lokacijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 367/2005-ODP:
– za lokacijo Maribor: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba:
Miran Becner, dr. med. spec., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-200,
faks 02/22-86-390;
– za lokacijo Celje: JZ Zdravstveni dom
Celje, kontaktna oseba: Jože Blazinšek,
univ. dipl. ekon., Gregorčičeva ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/54-34-520, faks
03/54-34-501.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– za lokacijo Maribor: cena 29,137.089,90
SIT;
– za lokacijo Celje: cena 22,148.266,65
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: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2006-36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 10. 2. 2006,
Ob-3267/06.
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: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 011-04-2/2004
Ob-20311/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 9 (Ptuj).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,187.958 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-009: Asfalti Ptuj
d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,187.958 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:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
19-20/06 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20312/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 8 (Novo mesto).

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev,
javno naročilo št. A-009, CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,702.700 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:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
19-20/06 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004

Ob-20313/06

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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 6 (Maribor).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 99,166.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena,
največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-009: CPM d.d., Iztokova
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 98,980.260 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. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 19-20/2006 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-20314/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 5 (Ljubljana).
II.6) Oocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-009: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 108,015.873 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. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 19-20/2006 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20315/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 4 (Kranj).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65.833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-009, Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,835.944 SIT.

Stran

5666 /

Št.

73-74 / 14. 7. 2006

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:
13. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 19-20/2006 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20316/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 3 (Koper).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-009: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,811.944 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:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
19-20/2006 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20317/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
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II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 2 (Nova Gorica).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-009, CPG Nova Gorica
d.d., Industrijska 2, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,589.820 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 19-20/2006 z dne 24. 2. 2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 0222/2006
Ob-20433/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Lučka Letič, tel.
00386/1/589-18-50, v roke: Lučka Letič,
e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, faks
00386/1/589-18-41.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.slovenia.info/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: turizem.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: naročilo storitev tiska-ravni offset
tisk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tisk prospektov VVellness, Katalog zdravilišč, Na lepše – Next Exit in revije Turizem.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000, dopolnilni besednjak: E177.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): vrednost: 14,904.400 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S 247-243995 z dne 23. 12. 2005.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 042-044828
z dne 2. 3. 2006.
Št. naročila: 10/2006-JR/06-JR-06/LKK
Naslov: tisk revije Turizem.
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 10.

V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Schwarz d.o.o., Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,250.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
928.000 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: število mesecev 5.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 08/2006-JR/06-JR-06/JZ
Naslov: tisk zloženke Na lepše – Next
Exit.
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Littera
Picta d.o.o., Rožna c. N32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 7,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,982.500 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 09-2006-JR/06-JR-06/ŠJ
Naslov: tisk prospekta Wellness
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Littera
Picta d.o.o., Rožna c. N32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 4,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,300.000 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 09 2006-JR-06/ŠJ
Naslov: Katalog zdravilišč
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 6. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Littera
Picta d.o.o., Rožna c. N32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 3,700.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,693.900 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, tel.
00386/1/589-18-47, faks 00386/1/589-18-41,
internetni naslov: http://www.slovenia.info.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(ih) za vložitev pritožb: skrajni rok za vložitev
revizijskega zahtevka je 10 dni po prejemu
odločitve naročnika oziroma po prejemu dodatne obrazložitve.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: lucka.letic@slovenia.info, tel.
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00386/1/589-19-40, faks 00386/1/589-18-41,
internetni naslov: http://www.slovenia.info.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 7. 2006.
Slovenska turistična organizacija
Ob-20455/06
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.21-4.
II.5) Kratek opis: obnova talnih obeležb
na državnih cestah v RS v letu 2006 – območje – 1 (Celje).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 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. A-009: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 84,995.000 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:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19-20 z dne 24. 2.
2006.
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: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-20457/06
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 služba:
Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-054/2005-3L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: izdelava obrazcev in
tiskanje ter oddajanje pošiljk pošti prenos za potrebe RTV prispevka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

Št.

Najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila po razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 054/2005-3L-ODP/S:
KRO, podjetje za proizvodnjo, nabavo, prodajo, marketing in zastopstvo, d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Kralj, Spodnje Pirniče 24,
1215 Medvode, Slovenija, tel. 01/362-53-16,
faks 01/362-53-15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-054/2005-3LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da. Številka obvestila v kazalu
UL: Ur. l. RS št. 91 z dne 14. 10. 2005;
Ob-27336/05.
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: 7. 7. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-20466/06
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, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-74-00, faks 01/478-74-22, elektronska pošta: gp.mop@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
73.00.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/2006-DP.
II.5) Kratek opis: izvedba projekta REPUS (Strategy for a Regional Polycentric
Urban System in Central-Eastern Economic Integrating Zone), Interreg III b
CADSES.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,200.000 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/241-12-30, faks 01/425-93-37, elektronska pošta: danica.jakopic@ff.uni-lj.si,
internetni naslov: www.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,000.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2006-DP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-20471/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Borut Cvar, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-70-13, elektronska pošta: borut.cvar@gov.si.
II.5) Kratek opis: storitve pogarancijskega vzdrževanja, dograditve in nadgraditve strojne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– popust na material glede na uradni cenik ponudnika,
– cena delovne ure servisnega posega
(60 min) za področje priprave,
– faktor širokopasovnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-67/2006: LIKO
PRIS d.o.o., kontaktna oseba: Nina Mihelič, Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: servis@likopris.si, internetni naslov: http://www.likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,000.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25520/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 7. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-20476/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: komerciala@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.32.41.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000190/2006.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje – UPS
(MGE).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000190/2006:.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000190/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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.7) Drugi podatki: javno naročilo se
ne odda.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
DARS d.d.
Št. 110-1/06

Ob-20484/06

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-00, faks
01/300-99-37.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.11.0.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000060.
II.5) Kratek opis: HC Ptuj-Markovci izdelava okoljskega poročila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. 1: IMOS Geateh d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Tadej Zupančič,
univ. dipl. inž. kem. tehnol., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,981.250 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: 2006/000060.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26/06 z dne 10. 3. 2006.
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: 7. 7. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-20319/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SKS vodniki 3X70+70
0,6/1kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 96918: Katronik Hojnik
Karla s.p., Orehova cesta 47, 2312 Orehova
vas, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 68,040.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 96918.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 68,040.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 28
z dne 17. 3. 2006, Ob-7195/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20320/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SKS vodniki 3X35+70
0,6/1 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 96852: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ulica 8a, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,160.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
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. 96852.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 20,160.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 28
z dne 17. 3. 2006, Ob-7624/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20321/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: odklopniki 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 97055: ABB d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,073.800 SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 97055.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,073.800 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
120-121 z dne 30. 12. 2005, Ob-36483/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20322/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
I.5) Kratek opis: omara lastne porabe:
A) RTP Tezno;
B) RTP Slovenske Konjice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT brez DDV;
– sklop A: 8,500.000 SIT;
– sklop B: 7,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 96949: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
– sklop A RTP Tezno: 7,107.000 SIT,
– sklop B RTP Slovenske Konjice:
7,103.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
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. 96949.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV):

Št.

– sklop A RTP Tezno: 7,107.000 SIT;
– sklop B RTP Slovenske Konjice:
7,103.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 23
z dne 3. 3. 2006, Ob-5305/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20323/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: merilni avto z opremo
za preizkušanje in meritve lokacije napak
na energetskih kablih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 96219: Eltima d.o.o.,
Šlandrova ulica 8a, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,980.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 60 dni.
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. 96219.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 56,980.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
33-34 z dne 31. 3. 2006, Ob-8947/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20324/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: stikalni blok v SF 6
izvedbi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 96822: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,352.100 SIT
brez DDV.
Valuta: 60 dni.
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. 96822.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,352.100 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 31
z dne 24. 3. 2006, Ob-8381/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20325/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
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02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: samohodni hidravlični vitel.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 97173: J-Rupert & Co
d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,960.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 60 dni.
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. 97173.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,960.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 46
z dne 5. 5. 2006, Ob-12408/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.

Javni razpisi
Ob-20446/06
Razveljavitev
JAPTI razveljavlja javni razpis za sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih
v letu 2006 – razveljavitev Ob-19619 (Ur. l.
RS, št. 71/06).
JAPTI
Št. 430-33/2006-131
Ob-20559/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
spremembo javnega razpisa
V javnem razpisu za pridobitev sredstev
ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne spodbude
za skupne razvojno-investicijske projekte v
letih 2006 in 2007 – objavljenem dne 31. 3.
2006 v Uradnem listu RS, št. 33-34/2006,
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-20326/06
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., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kontrolno umerjevalna oprema za merilni laboratorij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 96925: Energomont
d.o.o., Lackova cesta 177/a, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,689.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 60 dni.
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. 96925.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,689.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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

Ob-8952/06, se spremeni prvi stavek 11.
točke: Okvirna višina sredstev in obdobje za
porabo sredstev tako, da se glasi:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje projektov
je 2.200,000.000 SIT. Koriščenje sredstev
bo možno v letu 2007.«
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4302-50/2006
Ob-20009/06
Na podlagi Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 77/04)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2006/2007
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Razpis se objavlja za sofinanciranje
študija po študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti in doktorata znanosti
na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji.

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.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
33-34 z dne 31. 3. 2006, Ob-8965/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 7. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Periodična
informativna obvestila,
ki se ne štejejo kot
povabilo k oddaji
ponudb
Gradnje
Ob-20131/06
Popravek
V periodične informativnem obvestilu, ki
se ne šteje za povabilo k oddaji ponudb
– zasnova novega centra za kontrolo zračnega prometa (ATCC Ljubljana), naročnika Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS, št.
63 z dne 16. 6. 2006, Ob-17164/06, se II.6)
točka popravi in pravilno glasi:
II.6) Predvideni datum začetka postopka: 16. 6. 2006.
Uredništvo

3. Okvirna vsota denarja je 900,000.000
SIT (proračun RS 2007, proračunska postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija) in je namenjena:
a) za sofinanciranje študija za:
– študente, državljane Republike Slovenije in držav, članic EU, ki se bodo vpisali v 1.
letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti
v študijskem letu 2006/2007 in jim šolnina za
podiplomski študij še ni bila sofinancirana,
– študente 2., 3. oziroma 4. letnika,
če jim je bila šolnina sofinancirana v
preteklih letih in v skladu z določbami
študijskega programa oziroma statuta
redno napredujejo, visokošolski zavod pa
izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe o
sofinanciranju;
– izjemoma za študente 2. ali višjih letnikov, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše
od treh mesecev, niso redno napredovali,
vendar za vsak letnik le enkrat;
– študente doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija,
če ta ni bil sofinanciran,
– študente, ki po merilih za prehode
nadaljujejo študij v sofinanciranih študij-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
skih programih v 2. ali višjih letnikih, in
sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni večje, kot je bilo s sklepom
o izbiri visokošolskega zavoda odobreno
za sofinanciranje posamezne generacije
v 1. letniku.
Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira tudi šolnina
za te študente.
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
b) Ministrstvo sofinanciranim visokošolskim zavodom dodeli dodatna sredstva na
vsakega študenta 2. ali 3. in 4. letnika,
ki na podlagi pogodbe med visokošolskim
zavodom in uporabnikom, kot so gospodarske družbe, državni in upravni organi,
zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki) študij,
individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo zasnuje
tako, da z njim pripomore k reševanju konkretnega problema za uporabnika. Dodatna
sredstva so lahko največ tolikšna, kot znaša 20% normirane šolnine za letnik.
4. Na razpis se lahko prijavijo univerze
in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 100/04 – prečiščeno besedilo),
ki izvajajo javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija in doktorata
znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje:
a) se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi
ali tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporab
niki,
b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov,
c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju,
d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje
delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela,
e) izvajajo študij, kot je določeno v VIII.
in IX. točki Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (v nadaljnjem besedilu
Sklep),
f) določijo največ 470.000 SIT šolnine
za letnik študija.
Visokošolski zavodi morajo vpis končati
najkasneje do 16. oktobra 2006.
5. Sofinanciranje šolnine za študij v 1. in
2. letniku bo do 60-odstotno, za študij v 3.
in 4. letniku pa do 80-odstotno.
Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
na izbranih visokošolskih zavodih ne bodo
zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih
študentov, bodo najprej poravnani stroški
študija v višjih letnikih, pri čemer bodo imeli
prednost študenti, ki s svojim študijem, individualnim raziskovalnim delom ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo sodelujejo pri reševanju konkretnega problema
za uporabnika. Za študij v 1. letniku bo
sofinancirana šolnina za toliko študentov,
kot bo za visokošolski zavod določeno s
sklepom o izbiri oziroma pogodbo o sofinanciranju, pri čemer bodo imeli prednost
visokošolski zavodi s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju z uporabniki.
6. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za sofinanciranje iz
točke 3.a tega razpisa prijavijo s pravilno
izpolnjenim prijavnim obrazcem (obrazec:
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MVZT-POD1-06/07). Podpisati ga mora
odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijavo je treba
poslati Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13,
do 11. 9. 2006, v zaprti ovojnici, na kateri
naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2006/2007« in
naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 14. 9.
2006 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13/ IV. nadstr.
7. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa prijavijo
s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem
(obrazec: MVZT-POD2-05) in kopijo pogodbe, sklenjene med visokošolskim zavodom in uporabnikom. Prijavni obrazec
mora podpisati odgovorna oseba univerze
ali samostojnega visokošolskega zavoda.
Prijava se lahko pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, v dveh rokih, in sicer
do 15. januarja 2007 in do 30. maja 2007,
vsakokrat v zaprti ovojnici, na kateri naj bo
napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis
za dodatno sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2006/2007« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 18. januarja 2007 in 1. junija 2007 ob 12. uri v
sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF
13/ IV. nadstr.
8. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenoval minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Obravnavala bo le pravočasne in formalno
popolne prijave. Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem prijav lahko komisija
od visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve prijave ali dokazila o izpolnjevanju
pogojev za sofinanciranje iz Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija oziroma tega razpisa. Za dopolnitev prijav bo
visokošolskim zavodom določen največ 7dnevni rok.
9. Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo do 27. oktobra 2006 sprejel
sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz točke
3. a tega razpisa. Visokošolski zavod se
zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od
prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene
do konca januarja 2007.
Sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki
izpolnjujejo pogoje za dodatno sofinanciranje iz točke 3. b tega razpisa, bo minister
izdal najpozneje do 18. februarja 2007 in
do 1. julija 2007. Visokošolski zavod se
zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh
od prejema sklepa. Aneksi k pogodbam
bodo sklenjeni v 30 dneh po izdaji sklepa
o izbiri.
10. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva, v rubriki »javni razpisi«:
http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel.
01/478-46-27, 01/478-46-38.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 142/2006
Ob-20010/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
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RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS,
št. 116/05), in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06), objavljamo
javni razpis
za Kartiranje habitatnih tipov za
območja: Kras (severni in južni del),
Skaručna in Slovenska Istra
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: kartiranje
habitatnih tipov (sklop 1: Kras – severni
del, sklop 2. Kras – južni del, sklop 3: Skaručna, sklop 4: Slovenska Istra).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Ponudnik lahko sodeluje v postopku
ocenjevanja, če je njegova ponudba pravilna, in sicer da v celoti izpolnjuje vse
zahteve iz razpisne dokumentacije:
(1) da ponudnik izpolnjuje vse obvezne
pogoje po 1. odstavku 42. členu ZJN-1UPB1:
1. da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa;
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.
(2) da ponudnik izpolnjuje pogoj naročnika: da bo v celoti sprejel vsebino
in pogoje projektne naloge in da je v zadnjih 3 letih skartiral vsaj 50 km2 površine
skladno z metodo, predpisano v projektni
nalogi.
4. Merila: merilo za izbiro najugodnejše
ponudbe je najnižja cena.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
34,500.000 SIT (brez DDV), in je zagotovljena na proračunski postavki 2480.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca 2007.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne
glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
najkasneje do torka, 8. 8. 2006 do 12. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki bo javno, bo
v sredo, 9. 8. 2006 ob 10. uri, na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6/V, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma
dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od
dneva odpiranja.
10. Brezplačna razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu http://www.gov.si/mop/
v rubriki Oglasna deska/Razpisi, oziroma
na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (informativna
pisarna, 2. nadstropje), vsak delovnik od
9. do 15.30. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi
vsak delovnik pri Petru Skobernetu, tel.
01/309-45-62, faks 01/309-45-93, e-pošta:
peter.skoberne@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Javni razpis
sofinanciranja projektov razvoja,
lokalizacije in razširjanja programske
opreme temelječe na odprti kodi OK
2006-1
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
mvzt@gov.si.
2. Pravna podlaga: pravna podlaga za
razpis je Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Proračun Republike Slovenije
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05) in Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06).
3. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Izhajajoč iz ciljev in načel dokumenta
»Politika Vlade RS pri razvijanju, uvajanju
in uporabi programske opreme in rešitev,
temelječih na odprti kodi« in »Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi«,
želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), finančno podpreti delovanje neprofitnih organizacij in združenj
(združenih v pravno organizacijsko obliko
društva ali zavoda), ki se ukvarjajo z razvojem, lokalizacijo in razširjanjem programske
opreme, ki temelji na odprti kodi.
Vsebinsko je razpis usmerjen v razvoj,
nadgradnja, dopolnitve in/ali lokalizacija obstoječih ali novih aplikativnih rešitev temelječih na odpri kodi (ciljne rešitve).
Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi
bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu
delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom.
b) Pogoji
Na ta razpis se lahko prijavijo le civilno
družbene skupine, ki se združujejo v pravno organizacijsko obliko društva ali zavoda
(neprofitne organizacije).
Rezultati delovanj organizacij in združenj
morajo biti na voljo vsem (dostopni za prost
prenos preko svetovnega spleta) v izvorni
obliki. Programska koda, ki jo združenja in
organizacije razvijajo, lokalizirajo in razširjajo, pa mora uporabljati odprte standarde
in protokole.
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani in zaključeni v času od 1. 1. 2006 do 1. 10. 2006.
Prijavitelj mora za izvajanje projekta zagotoviti najmanj 25% potrebnih sredstev zunaj sredstev ponudnika sofinanciranja.
c) Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
a.) inovativnost predlaganih rešitev –
30%,
b.) povezljivost oziroma vključenost programske rešitve v obstoječe programske rešitve in razširjenost rabe le-teh – 25%,
c.) reference izvajalcev projektov (in predavateljev, če so v okviru projekta predvidena tudi izobraževanja uporabnikov) – 15%,
d.) preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije – 15%,
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e.) kakovost izvedbe usposabljanja (metode, pripomočki, vsebine), če bo v okviru
projekta predvideno tudi usposabljanje uporabnikov – 15%.
Vsa navedena merila so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša
25,000.000 SIT z vključenim DDV, izplačljivih v letu 2006.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane enofazno. Naloge morajo biti izvedene do 1. 10. 2006. Z izvedbo del
je pogojeno izplačilo dodeljenih sredstev.
Le-ta se porabijo v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna za leto 2006.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve:
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu mora
biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, do 28. julija 2006,
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis za sofinanciranje
OK 2006« ter polnim naslovom prijavitelja
na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so oddane priporočeno
na pošto do izteka roka (torej do 28. julija
2006 do 24. ure). Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
b) Način predložitve in opremljenost ponudb:
– po pošti ali osebno na naslov Ministrstva:
Ponudniki oddajo ponudbe pisno: po
pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, soba
202 (vložišče).
Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisan naslov naročnika z navedbo »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje OK 2006«
ter navedena »številka javnega naročila
4302-48/2006« na hrbtni strani pa mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.
– po e-pošti:
Ponudniki oddajo ponudbe (skenirani dokumenti, podpisani in potrjeni s štampiljko)
po elektronski pošti na uradni naslov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: gp.mvzt@gov.si.
6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 31. 7. 2006 ob
13. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva odpiranja prijav.
Neveljavnih prijav (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene prijaviteljem.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Razpisi, oziroma v vložišču Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,

1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13. ure do
vključno petka 28. 7. 2006 do 12. ure.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Direktorat za informacijsko
družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-47-74, faks 01/478-46-65, kontaktna oseba: mag. Robert Guštin, e-pošta: robert.gustin@gov.si. Ponudnik sofinanciranja
močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja
s kontaktnimi osebami.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 434/06
Ob-20356/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 02/04), Sklepa Vlade
RS, št. 61000-1/2006/4 z dne 20. 4. 2006
in Sklepa 1419/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o
aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske
prestolnice kulture za leta 2005 do 2019
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
objavlja
javni razpis
za izbor mesta za nominacijo za naslov
»Evropska kulturna prestolnica« za leto
2012 (oznaka JPR24-EKP-2012)
1. Predmet javnega razpisa
Evropsko mesto kulture je 13. junija
1985 uvedel Svet ministrov. Do leta 2004
so Evropska mesta kulture izbirali na medvladni ravni, pri čemer so države članice
soglasno izbrale mesta, primerna za gostitev dogodka.
Evropski parlament in Svet pa sta na
podlagi 151. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije 25. maja 1999 sprejela
Sklep 1419/1999 o vzpostavitvi nove aktivnosti EU, imenovane »Evropska prestolnica kulture«. Namen aktivnosti je opozoriti
na bogastvo in raznolikost evropskih kultur
in na značilnosti, ki si jih delijo, prav tako
pa tudi spodbujati večjo medsebojno poznavanje med evropskimi državami (Sklep
1419/1999, člen 1).
Sklep je določil način izbire in imenovanja prestolnice kulture od leta 2005 naprej.
Dne 26. novembra 2003 je Svet k temu sklepu sprejel amandma 3003/0274 (COD), v
katerem je določeno, da bosta od leta 2009
do 2018 vsako leto izbrani dve mesti za kulturno prestolnico. Tako so se v projekt lahko
vključile tudi nove članice EU. S Sklepom
Evropskega parlamenta in Sveta 649/2005
z dne 4. maja 2005 je bila kot upravičenec
za leto 2012 pri nominiranju za evropsko
prestolnico kulture določena tudi Slovenija
skupaj s Portugalsko.
Zaradi želje EU po izboljšanju kakovosti
izbiranja “Evropskih kulturnih prestolnic” in
uveljavljanju evropske razsežnosti projekta
je trenutno v procesu sprejemanja nov sklep
o izbiri in določitvi evropske prestolnice kulture, ki uvaja novosti predvsem pri uvajanju tekmovalnosti med mesti kandidatkami,
spremljanju s svetovanjem v obdobju od
imenovanja do začetka izvajanja akcije in
podeljevanje »nagrad« kot poenostavljenega načina subvencioniranja (ki ga je mogoče izvesti že v času priprav na akcijo in ne
kot doslej v obliki običajnega sofinanciranja,
ki ga je mogoče izpeljati šele po dogodku) in
bo začel veljati 1. januarja 2007.
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Prehodne določbe tega sklepa pa določajo, da bo Slovenija nominiranca izbrala in
kandidirala še po starem, v skladu s Sklepom 1419/1999.
S tem javnim razpisom bo Ministrstvo
za kulturo, ki ga je Vlada RS s sklepom, št.
61000-1/2006/4 z dne 20. 4. 2006 pooblastila, da izpelje postopek izbora mesta za
naslov Evropska prestolnica kulture 2012,
izbralo nominiranca za ta naslov (za nadaljnji postopek glej 6. točko besedila razpisa).
2. Namen in cilji razpisa
– utrditi vlogo mesta v Sloveniji in promovirati to mesto v Evropi, razviti njegovo
lastno vizijo urbanega življenja tudi kot oblike kulturnega bivanja,
– spodbujati trajno kulturno sodelovanje,
pospeševati dialog med evropskimi kulturami in tistimi iz drugih delov sveta ter čezmejno sodelovanje,
– izdelati program dolgoročnega trajnostno naravnanega razvoja mesta, ki se bo
izvajal prek obsežnih kulturnih, prometnih,
turističnih, storitvenih, informacijskih in infrastrukturnih projektov na podlagi celostnega
koncepta v skladu s strateškimi prostorskimi
in drugimi cilji in vizijo zadevne regije,
– z uporabo učinkov, ki jih ima kultura
kot razvojni dejavnik, spodbujati rast gospodarstva, razvoj neprofitnega javnega in
nevladnega sektorja, povečati konkurenčnost prebivalstva regije ter odpirati dostop
do virov kreativnosti, znanja in do kulturnih
dobrin,
– vplivati na gospodarski oziroma trajnostni razvoj regije ob upoštevanju dosežkov
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev,
– s sodelovanjem kulturnega in ustvarjalnega sektorja ustvariti nova delovna mesta,
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ki bodo omogočala nadaljnji dolgoročni razvoj mesta (regije).
3. Pogoj za sodelovanje na razpisu
– prijavitelj ima status mestne občine v
skladu s 16. členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo Ur. l.
RS, št. 100/05).
4. Presoja prijav prijaviteljev
Ministrstvo za kulturo bo za presojo prijav imenovalo mednarodno ocenjevalno
komisijo, ki bo sestavljena iz domačih in
tujih, vabljenih strokovnjakov. Ocenjevalna
komisija bo prijave presojala na podlagi naslednjih ključnih izhodišč:
– uvrstitev mesta in njegove okolice v
vseevropski okvir [evropski okvir];
– celostna, utemeljena in prepričljiva gradiva, izdelana na podlagi koncepta, ki temelji na značilnostih mesta in regije [koncept];
– kulturni program mora biti zasnovan na
podlagi značilnega glavnega vsebinskega
poudarka, iz katerega je razvidno osnovno
sporočilo, ki ga mesto želi poudariti [rdeča
nit];
– medsebojno usklajene zamisli o razvoju mesta in regije na podlagi kulture,
vključno z razvojem kulturne, turistične in
prometne infrastrukture [razvoj mest na podlagi kulture];
– koncept mora biti v skladu z razvojnimi dokumenti RS (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Strategija turističnega razvoja), razvojnimi in prostorskimi akti
in dokumenti na regionalni in lokalni ravni
(Lokalni kulturni program in vključenost v
Regionalni razvojni program), veljavnimi
prostorskimi akti oziroma prostorskimi akti,
ki so v pripravi in Operativnimi programi za
področje Evropskega sklada za regionalni
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razvoj in razvoja človeških virov [regionalni
razvoj];
– koncept mora imeti pozitiven vpliv na
razvoj turizma, storitev ter posledično na
nastanek novih delovnih mest ter mora biti
primeren za zagotovitev dolgoročne rasti
mesta in regije z močnim poudarkom na
trajnosti uporabe po letu 2012 [vpliv na
gospodarsko rast, rast turizma in drugih
storitev, nova delovna mesta in trajnost
uporabe];
– koncept mora predvidevati uporabo
naravne in kulturne dediščine ter revitalizacijo kulturne dediščine, vključno s tehniško
in industrijsko dediščino [naravna in kulturna
dediščina];
– vključenost projektov inovativnih arhitekturnih in kulturnih oblik ob opiranju na
nove možnosti, ki jih omogočajo nove informacijske tehnologije [inovativnost];
– vključenost projektov, ki se osredotočajo na razširjanje kulturnih in izobraževalnih možnosti za otroke in mlade, na razvoj
spretnosti in veščin otrok in zviševanje splošne stopnje izobrazbe, ter projektov, ki se
osredotočajo na tretje življenjsko obdobje
s konceptom kreativnega staranja [socialna
kohezija];
– zagotavljanje širokega sodelovanja vse
družbe in zahtevnejše oblike sodelovanja civilne družbe [sodelovanje vse družbe in najširše sodelovanje civilnega sektorja];
– sofinanciranje projekta s strani mestne
občine in zasebnih virov [javno-zasebno
partnerstvo].
5. Merila za izbor projektov
(Merila so podrobneje razdelana in ovrednotena v ocenjevalnem listu)
5. 1. Splošna merila

Merilo

Opis merila

1.1. Evropska razsežnost projekta

Vpetost koncepta v vseevropski okvir in spodbujanje medkulturnega
dialoga
Skladnost z razvojnimi dokumenti RS
Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije, Strategijo prostorskega
razvoja Slovenije, Državnim razvojnim programom, Nacionalnim
strateškim referenčnim okvirjem ter operativnimi programi
Skladnost z občinskimi prostorskimi akti (sprejetimi ali v pripravi)
Vpliv na nova delovna mesta
Vpliv na dvig ravni turistične-kulturne ponudbe

1.2. Razvojna razsežnost projekta

Stran

Skupaj

Možno število točk
(0-70 točk)

30
40
10
10
10
10
70

5. 2. Specifična merila
5. 2. 1. Kakovost projekta
Merilo

1.1. Ustreznost projekta
Kakovost predlaganega koncepta
1.2 Izvedljivost projekta
Metodologija
Izvedljivost aktivnosti
1.3. Finančni načrt* (glej Prijavni obrazec 3)
Sestava stroškovnega načrta
Sodelovanje samoupravnih lokalnih
skupnosti
Sodelovanje zasebnega sektorja
1.4. Trajnost projekta
Trajnost projekta

Opis merila

Možno št. točk
(0-180)

40
Kakovost predlaganega koncepta prijavitelja
Skladnost med cilji, aktivnostmi, outputi in rezultati projekta
Časovna izvedljivost načrta aktivnosti

Popolnost, razvidnost prikaza stroškovnega načrta ter utemeljenost
nujnosti izdatkov
% vrednosti celotnega predlaganega projekta
% vrednosti celotnega predlaganega projekta
Nadaljevanje, nadgrajevanje aktivnosti, spodbujanje novih projektov
po zaključku projekta

30
15
15
40
20
10
10
40
40
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Merilo

1.5. Sposobnost oziroma organizacija
izvedbe projekta
Predstavitev vodenja in organizacije
Reference sodelujočih v konceptu
Koncept in načrt trženja in promocije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Opis merila

Možno št. točk
(0-180)

30

Koncept in načrt trženja in promocije (logo, slogan, časovnica
promocije)

Skupaj

10
10
10
180

5. 2. 2. Dodatna specifična merila
Merilo

Opis merila

5.2.2.1
Prednostna območja dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj
5.2.2.2
Predvidene investicije na področju kulturne
dediščine
5.2.2.3
Vključenost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v konceptu

Umestitev v regije* (termin regija se navezuje na razvojne regije
na ravni NUTS 3, ob upoštevanju indeksa razvojne ogroženosti, v
skladu z ZSSRR-1): A in B (10 točk), C (7 točka) in D (3 točke)
Projektna dokumentacija oziroma konservatorski/restavratorski
projekt/program ter izdelani in sprejeti prostorski akti

10

Vključenost informacijskih tehnologij in medmrežja

15

5.2.2.4
Predvidene investicije na drugih področjih
Skupaj

Projektna dokumentacija za investicije na drugih področjih

10

6. Postopek ocenjevanja
Popolne, pravočasne vloge in vloge, ki
jih je vložila upravičena oseba (prijavitelj, ki
ima status mestne občine), bo ocenjevala
mednarodna ocenjevalna komisija, ki jo bo
imenovalo Ministrstvo za kulturo v skladu s
Sklepom Vlade RS, št. 61000-1/2006/4 z
dne 20. 4. 2006.
Komisija bo na podlagi izhodišč in meril,
navedenih v točkah 4 in 5 tega razpisa, ter
na podlagi ocenjevalnih listov, ki so priloga
razpisni dokumentaciji in kjer so merila podrobneje razdelana po točkah, oblikovala in
predložila ministru za kulturo strokovno priporočilo v zvezi z izbiro mest, ki izpolnjujejo
pogoje za ta naziv.
Po poteku faze ocenjevanja bo Ministrstvo za kulturo Vladi RS predložilo ime mesta, ki naj bi mu podelili naziv Evropska
prestolnica kulture. Vlada RS bo na podlagi predloga ministra za kulturo odločila,
katero mesto se izbere za nominacijo za
naziv Evropska prestolnica kulture 2012.
Po odločitvi vlade bo Slovenija posredovala
ponudbo izbranega mesta pristojnim organizacijam Evropske unije.
Uradni predlog nominiranega mesta,
ki ga nato izberejo držav članice, je treba
predložiti Evropskemu parlamentu, Evropski komisiji in Odboru regij najkasneje do
31. 12. 2007.
7. Razpisni roki
Razpis se prične dne 14. julija 2006 in
traja do vključno 28. februarja 2007.
8. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti oddana
v slovenščini in angleščini na zgoščenki in
kot izpis v 3 v slovenščini in v 3 izvodih v
angleščini.
Vloga mora biti poslana oziroma predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do dne 28. 2.
2007, oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji

Možno število točk
(skupaj 0-45 točk)

10

45
strani: Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za »Evropska kulturna prestolnica 2012«
(oznaka JPR24-EKP-2012).
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
28. 2. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Ministrstva za kulturo.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
oseba, se šteje vloga, ki jo je vložila oseba,
ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa.
Dopolnjevanje vlog ali delov vloge je možno le v razpisnem roku za oddajo vlog z
nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev
nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge,
– nepopolne vloge.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce:
Prijavni obrazec 1 (podatki o prijavite
lju),
Prijavni obrazec 2 (opis projekta; poglobljena izdelava zamisli s programsko strukturo),
Prijavni obrazec 3 (finančni načrt z razdelavo operativnih stroškov (stroški programov, organizacijsko-operativni stroški,
stroški trženja, promocije in obveščanja) in
investicij),
– Ocenjevalni list z razdelavo meril,
– Navodila za prijavitelje z navedbo dokazil.
10. Posredovanje informacij
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Barbaro Vodopivec in Vesno Jur-

ca Tadel, Ministrstvo za kulturo, elektronski
naslov: barbara.vodopivec@gov.si in vesna.jurca@gov.si. Informacije so na voljo
tudi v času uradnih ur na sedežu Ministrstva
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel.
369-59-00.
Ministrstvo za kulturo bo predvidoma v
septembru pripravilo delavnico, na kateri bo
predstavilo primere dobrih praks.
11. Uradne ure
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, po
telefonu in elektronskih medijih ministrstva
pa vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo za kulturo bo predlagatelje
o izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku
dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4302-43/2006
Ob-20510/06
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05), 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 2006 (Ur.
l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in
2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 47/03), Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva
za pridobitev doktorata znanosti
v letu 2006
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet in namen razpisa: predmet
javnega razpisa je financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva za
pridobitev doktorata znanosti.
Namen tega programa je spodbuditi priliv raziskovalno razvojnega kadra v gospodarstvo in krepitev razvojnih jeder podjetij,
s ciljem povečati kakovost in uporabnost
znanstvenega in raziskovalno razvojnega
dela, pretoka znanja med znanstveno raziskovalno sfero ter uporabniki in spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi instituti,
univerzami ter gospodarstvom.
3. Pogoji sodelovanja:
a) Kandidata za mladega raziskovalca (v
nadaljevanju: kandidat) lahko prijavita pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 36/00,
45/01, 50/02 in 93/02), tehnološki center ali
regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju:
predlagatelj), če ima v svoji sestavi raziskovalno-razvojno skupino ali izkazuje sodelovanje z raziskovalno skupino organizacije, ki bo
usposabljala mladega raziskovalca.
Raziskovalna skupina mora biti vpisana
v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno
dejavnost.
Predlagatelj lahko prijavi kandidata, če:
– je imel v letu 2005 povprečno število
zaposlenih najmanj 2 zaposlena za polni
delovni čas;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ni bil na dan 31. 12. 2005 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);
– ni od leta 2003 pridobil ali je v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– nima neporavnanih obveznosti do države;
– deluje najmanj 2 leti in ustvarja promet
iz osnovne dejavnosti.
Obveznosti predlagatelja so:
– da bo kandidata v času usposabljanja
delno razbremenil delovnih dolžnosti, ki niso
v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in
podiplomskega študija;
– da bo zagotavljal razliko do višine polnih stroškov za usposabljanje mladega raziskovalca iz lastnih sredstev (malica, prevoz,
regres, morebitni drugi prejemki s strani delodajalca);
– da bo takoj po nakazilu vsakega mesečnega obroka, sredstva za materialne
stroške in mentorski dodatek mesečno prenakazoval na račun podizvajalca, kolikor ta
ne deluje v sklopu predlagatelja;
– da bo kakršnekoli spremembe v povezavi s podiplomskim usposabljanjem kandidata redno sporočal ministrstvu.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ
dva kandidata za mladega raziskovalca za
gospodarstva.

Št.

b) Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) na dodiplomskem
študiju najmanj 8,0, kolikor se kandidat vpisuje v prvi letnik brez delovnih izkušenj;
– če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna, povprečna ocena podiplomskega študija pa mora biti najmanj
8,0;
– če ima kandidat zaključen magisterij,
povprečna študijska ocena ni pomembna;
– če ima kandidat najmanj 3 leta delovne dobe in ravno toliko delovnih izkušenj
na raziskovalno-razvojnih projektih v podjetjih, je lahko povprečna študijska ocena
najmanj 7,5;
– je star do vključno 35 let (upošteva se
letnica rojstva); če je kandidat brez finančne
podpore ministrstva že opravil študijski program za pridobitev magisterija, pa je starost
kandidata lahko 38 let.
Če je kandidat izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo dokumentirano (v skupnem trajanju nad 6 mesecev) bolezensko odsotnost
kandidata.
c) Mentor mora:
– imeti doktorat znanosti;
– imeti:
– najmanj en znanstveni članek kot
edini avtor ali vsaj tri članke v soavtorstvu,
objavljene v zadnjih petih letih v revijah, ki
so indeksirane v bazah SCI, SSCI in AHCI
ali izjemoma v drugih mednarodno uglednih
znanstvenih revijah, ki jih določi neodvisno
strokovno telo ali
– najmanj en podeljen mednarodni patent v zadnjih petih letih;
– biti v delovnem razmerju v raziskovalni
skupini, kjer se bo usposabljal mladi raziskovalec;
– sodelovati v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem
projektu, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Javna agencija za
tehnološki razvoj ali Agencija za raziskovalno dejavnost in dokazati uspešno sodelovanje z gospodarstvom v zadnjih petih letih.
4. Merila za izbiro vlog:
Pravočasno prispele vloge, ki bodo
ustrezale pogojem razpisa in imele priložene vse ustrezne priloge, bo ocenila Komisija za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz
gospodarstva. Komisija bo ocenjevala kako
vloge ustrezajo sledečim kriterijem:
– ustreznost predlagatelja do 10 točk,
– program usposabljanja do 10 točk,
– ustreznost kandidata do 10 točk,
– ustreznost mentorjado 10 točk,
– ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo usposabljanje potekalo do
10 točk.
Ministru v financiranje se bodo predlagale vloge, ki bodo presegle mejo 40 točk.
V primeru, da bo spodnjo mejo preseglo
več vlog, kot je sredstev za njihovo financiranje, bo komisija mejo točk temu ustrezno
dvignila.
5. Čas financiranja doktorskega usposabljanja je največ štiri leta in šest mesecev.
Program javnega razpisa se bo pričel izva-
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jati praviloma s 1. 10. 2006 oziroma najpozneje s 1. 1. 2007.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa,
znaša:
– 90 mio SIT za leto 2006 in
– 360 mio SIT za leto 2007,
katerih financiranje je predvideno iz proračunske postavke Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo 5688 Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije in ekspertize.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2006
in 2007.
8. Način prijave in razpisni rok:
Rok za oddajo vlog je 31. 8. 2006.
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v dveh izvodih (en
je lahko fotokopija), mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, do 31. 8. 2006, v zaprti ovojnici
pod oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za financiranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva« ter polnim
naslovom predlagatelja na zadnji strani. Kot
pravočasne se štejejo vloge, oddane na ministrstvu najkasneje dne 31. 8. 2006 do 14.
ure, ali oddane priporočeno na pošti najkasneje dne 31. 8. 2006 do 24. ure.
V vsaki poslani ovojnici je lahko samo
ena vloga.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagateljem.
9. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dne 4. 9. 2006.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih izbora kandidatov
obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja
vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletni strani: http://www.mvzt.gov.si/
in 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.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo
vsak torek in četrtek med 9. in 11. uro na tel.
01/478-47-93, kontaktna oseba: Mateja Nemanič (mateja.nemanic1@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-52/2006
Ob-20355/06
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 12. in 20. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 22/06 ZRRD-UPB1), na podlagi 10. do
12. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih
projektov (Ur. l. RS, št. 73/06) ter na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v
letu 2006 in Metodologije ocenjevanja prijav
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na Javni razpis za (so)financiranje tematsko
usmerjenih in splošnih temeljnih in aplika
tivnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in
podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006, objavlja
javni razpis
za (so)financiranje tematsko usmerjenih
in splošnih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov, aplikativnih in
podoktorskih (temeljnih in aplikativnih)
raziskovalnih projektov v letu 2006
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
2.1 Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpis) je (so)financiranje
izvajanja:
A) tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov.
Teme za tematsko usmerjene raziskovalne projekte so definirane v Usmeritvah
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev
za raziskovalne prioritete v letu 2006.
B) podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.
2.2 Po en podoktorski projekt je namenjen oživljanju področij, ki so definirana v
Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete
v letu 2006.
Pogoj za pridobitev projektov za oživljanje področij je, da prijavitelj do sedaj ni raziskoval na tem področju oziroma v raziskovalnih ali programskih skupinah iz naštetih
področij.
2.3 Področja razpisa in okvirna letna
sredstva:
Znanstveno področje

Naravoslovne vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične
Interdisciplinarna področja
Skupaj
3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba:
– temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov (tematski in splošni);
– podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo,
kot so opredeljeni v 2. členu Pravilnika
o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l.
RS, št. 73/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in v Usmeritvah Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev
proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006, objavljenih na spletnih
straneh agencije (v nadaljnjem besedilu:
usmeritve).
4. Pogoji
4.1 Na razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco
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raziskovalnih organizacij na agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 22/06 ZRRD-UPB1, v nadaljnjem besedilu: zakon) in s pravilnikom.
Raziskovalni projekti, ki jih financira agencija ter ustrezajo okvirnim
programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU (http://cordis.europa.eu.int/en/home.html in http://cordis.europa.eu.int/en/sitemap.htmeu-research)
so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s
tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče raziskovalne skupine na
raziskovalnih projektih prijavitelja projekta.
4.2 Raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki
jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter
strokovni in tehnični sodelavci.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje
za izvajanje takega projekta.
4.3 Vodja projekta in izvajalci morajo
imeti za izvajanje raziskovalnih projektov
proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti
zaposleni na raziskovalnih organizacijah
izvajalkah projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Oba pogoja se preverita ob podpisu pogodbe. Pogodba mora
biti podpisana najkasneje v treh mesecih
od sklepa upravnega odbora agencije o
izboru projekta. Vodja projekta mora imeti
najmanj 170 prostih raziskovalnih ur oziroma 340 prostih raziskovalnih ur, če je
vodja zaposlen na javnem raziskovalnem
zavodu (JRZ).
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
4.4 Vodja raziskovalnega projekta in ena
tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni
skupini morajo izpolnjevati pogoje za vodjo
v skladu z 29. členom zakona.
Okvirna sredstva
(SIT)

%

400,000.000
620,000.000
220,000.000
240,000.000
160,000.000
260,000.000
100,000.000
2.000,000.000

20
31
11
12
8
13
5
100

4.4.1 Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
a) vodja projekta in ena tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
– izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
– dosega vsak minimalno 100 točk iz
znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5.
členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur. l. RS, št.
39/06) v zadnjih petih letih, pri čemer mora
biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B ali C.
Število točk se deli s številom avtorjev za
posamezno objavo; če je avtorjev več kot
10 se število točk deli z izrazom 10*log10N,
pri čemer je N število avtorjev;
– izkazuje citiranost v bazi Web of Science ali za humanistiko v znanstvenih obja-

vah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06). Citirano
delo mora biti znanstveno delo iz 5. člena
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06).
Citat mora biti objavljen v zadnjih petih letih
(avtocitati se ne upoštevajo);
– izkazuje aktivno mednarodno sodelovanje v zadnjih petih letih.
V primeru, da raziskovalec v zadnjem
obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let
upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko
je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni
organizaciji.
b) raziskovalna oprema skupine oziroma
najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.
4.4.2 Projektna skupina aplikativnega
raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
a) vodja raziskovalnega projekta in ena
tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
– izpolnjuje z zakonom določene pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta in
– dosega vsak minimalno 40 točk iz
znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5.
členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur. l. RS,
št. 39/06) v zadnjih petih letih. Število točk
se deli s številom avtorjev za posamezno
objavo; če je avtorjev več kot 10 se število
točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je
N število avtorjev;
– izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06), ali ima
dokazane prenose svojih raziskav v prakso
(bibliografske enote po tipologiji COBISS:
2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14,
2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali delo
na nacionalno pomembnem znanstvenem
korpusu ali zbirki. Citirano delo mora biti
znanstveno delo iz 5. člena Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06). Citat mora
biti objavljen v zadnjih petih letih (avtocitat
se ne upošteva) ali patent v zadnjih desetih letih (po kriterijih 5. člena Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06) ali pa mora
biti izkazano dokumentirano uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih.
V primeru, da raziskovalec v zadnjem
obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let
upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko
je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni
organizaciji.
b) raziskovalna oprema skupine oziroma
najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.
4.4.3 Podoktorski raziskovalni projekt izkazuje ustreznost, če:
a) podoktorand v letu razpisa ni starejši
od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje
vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu, kot prvi oziroma vodilni avtor) opredeljeno 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih
znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur. l.
RS, št. 39/06), oziroma;
b) je podoktorand raziskovalec slovenskega rodu z ali brez slovenskega državljanstva, ki živi v tujini. V tem primeru starostna
omejitev ne velja.
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V primeru, da je podoktorand izkoristil
porodniški oziroma starševski dopust – pri
čemer se za enega otroka upošteva 1 leto
– se v točki a. definirana starostna meja dvigne nad 35 let za čas dejansko izrabljenega
dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.
Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 21. 9. 2006. Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji
prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju
projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.
4.5 V okviru razpisa sta določeni dve
velikosti temeljnih in aplikativnih projektov,
in sicer:
a) projekti v letnem finančnem obsegu
okvirno 12,000.000 SIT (tip A), kar pomeni
okvirno 2025 letnih ur cenovnega razreda A,
1800 letnih ur cenovnega razreda B, 1575
letnih ur cenovnega razreda C ali 1415 letnih ur cenovnega razreda D ter
b) projekti v letnem finančnem obsegu
okvirno 8,000.000 SIT (tip B), kar pomeni
okvirno 1350 letnih ur cenovnega razreda A,
1200 letnih ur cenovnega razreda B, 1050
letnih ur cenovnega razreda C ali 945 letnih
ur cenovnega razreda D.
Prijavitelj sam določi (izbere) vrsto projekta z ozirom na velikost (tip A ali tip B),
glede na predviden obseg potrebnih raziskav, število letnih ur pa bo določeno na
podlagi cenovnega razreda raziskav. Razvrstitev predlaganih raziskav v cenovno kategorijo bo opravljena na podlagi določil 14.
člena Uredbe o normativih in standardih za
določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
(Ur. l. RS, št. 26/06, v nadaljnjem besedilu:
uredba), glede na seštevek točk iz Obrazca
za opredelitev cenovne kategorije raziskovalnega programa oziroma projekta (ARRSKR-01/2005), ki ga predlagatelj izpolni in
predloži skupaj s prijavo.
Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE)
cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
4.6 Če je projektna skupina sestavljena
iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri
je v delovnem razmerju vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi
sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami
podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti. Sodelujoča raziskovalna organizacija mora biti na odobrenem
projektu udeležena z najmanj 170 letnimi
urami.
4.7 Predlagani obseg sredstev in struktura namenov porabe morata biti v skladu
z uredbo.
5. Merila za izbiro
5.1 Prijave bodo ocenjene po postopku
in na način, kot to določa pravilnik. Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za
ocenjevanje predlogov projektov so definirani v pravilniku, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji ocenjevanja prijav na Javni razpis
za (so)financiranje tematsko usmerjenih in
splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih
(temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006.
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Agencija bo lahko objavila še en razpis,
ki bo vsebinsko povezan s tem razpisom.
Agencija bo prijaviteljem, ki niso uspeli na
tem razpisu, posredovala pisne komentarje
in predloge recenzentov. V drugem razpisu
bo obravnavala samo popravljene in dopolnjene predloge projektov, ki so jih prijavitelji
že prijavili na prvem razpisu in so jih v prijavi
za drugi razpis popravili oziroma dopolnili.
6. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in financiranje projektov
6.1 Obseg razpoložljivih sredstev je
opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega razpisa za leto 2007 je predvidena v okvirnem obsegu 2.000,000.000 SIT
(8,345.852,11 EUR) v skladu s proračunskimi možnostmi.
6.1.1 Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev
za raziskovalne prioritete v letu 2006.
6.1.2 Okvirni razrez sredstev glede na
vrsto projekta, v skladu z Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev
za raziskovalne prioritete v okviru razpisa v
letu 2006, je (%):
Znanstveno področje
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Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt
na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih
raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo)
dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo)
pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter
v finančnih poročilih.
6.3 Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se
odobreni projekti dodatno financirajo.
Če projekt izvajata javni raziskovalni
zavod in visokošolska organizacija, ki sta
soizvajalki raziskovalnega projekta in je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev,
zaposlenih v javnem raziskovalnem zavodu
in raziskovalcev, ki so zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev
na projektu lahko poveča visokošolski organizaciji. Pri izračunu povečanega obsega
sredstev na projektu se upošteva vsakega
raziskovalca v projektni skupini, ki je zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (vsaj
60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom z visokošolsko organizacijo vključen
v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu
Podoktorski projekti

Tip A

Tip B

Temeljni/
aplikativni

Za
gospodarstvo

Naravoslovne vede

24

26

39

11

Tehniške vede

23

43

16

18

Medicinske vede

22

51

27

0

Biotehniške vede

20

50

20

9

Družboslovne vede

15

35

43

7

Humanistične

23

49

27

0

Interdisciplinarna področja

60

40

0

0

6.1.3 Glede na obseg razpoložljivih sredstev ter glede na okvirni razrez sredstev po
znanstvenih vedah in okvirni razrez sredstev
glede na vrsto projekta je v okviru razpisa
določeno naslednje število posameznih vrst
projektov po znanstvenih vedah:

sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim
časom na visokošolski organizaciji za pedagoško delo.
Če projekt izvaja visokošolska organizacija in je projektna skupina sestavljena
samo iz zaposlenih raziskovalcev na viso-

Podoktorski projekti
Temeljni/
Za
aplikativni*
gospodarstvo
8
13
14 – 18
4
Naravoslovne vede
12
33
8 – 12
10
Tehniške vede
Medicinske vede
4
14
5–7
0
4
15
4–6
2
Biotehniške vede
Družboslovne vede
2
7
6–8
1
Humanistične
5
16
6–8
0
Interdisciplinarna področja
5
5
0
0
Skupaj (število)
40
103
43 – 59
17
* Število je odvisno od tega, koliko je med izbranimi projekti temeljnih (1 FTE) in koliko
aplikativnih (0,75 FTE) projektov
Znanstveno področje

Tip A

6.2 Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta.
Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov
projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in
sicer za celotno obdobje izvajanja projekta
glede na vrednost cene raziskovalne ure ob
začetku financiranja.

Tip B

košolski organizaciji, se odobreni obseg
sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej
visokošolski organizaciji za polni delovni čas
(vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno
delo), če je že vključen v pedagoški proces
oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo
v tej visokošolski organizaciji v okviru redne
zaposlitve.
Povečan obseg sredstev na projektu, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se določi
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glede na obseg novo prevzetih pedagoških
obveznosti na visokošolski organizaciji in je
lahko največ 340 ur na raziskovalca, če je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20%
polne zaposlitve. Če je pedagoških obveznosti manj kot 20% polne zaposlitve, se število
dodatnih ur ustrezno zmanjša. Povečan obseg sredstev s projekta se nameni raziskovalnemu delu visokošolske organizacije.
Skupna sredstva, namenjena za povečan obseg financiranja projektov iz prejšnjih
odstavkov, so lahko največ 200,000.000 SIT
na letni ravni.
6.4 Glede na obremenitve raziskovalcev
z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz
proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala
posameznega raziskovalca glede na delež
zaposlitve za raziskovanje, vendar največ
1700 raziskovalnih ur letno.
7. Čas trajanja projektov:
7.1 Predvideni začetek (so)financiranja
(izvajanja) projektov je 1. 1. 2007.
7.2 Izbrane projekte bo agencija
(so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo
(so)financirani dve leti.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijave ter
opremljenost prijav.
8.1 Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za raziskovalne projekte – znanstvena veda: (navedite vedo)” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt
posebej v glavno pisarno Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Prijava mora prispeti
na naslov agencije do vključno 21. 9. 2006
(četrtek) do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
8.2 Prijava za (so)financiranje mora biti
oddana v slovenskem in angleškem jeziku
in mora vsebovati obrazec ARRS-ZV-JRPROJ-2006 s prilogami. Prijavo morajo podpisati vse v 3. in 17. točki 12. člena pravilnika navedene osebe.
8.3 V postopku za izbor projektov bo
agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo
vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
8.4 Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene
kot neustrezne.
Prijave, oddane po elektronski pošti, ki
morajo biti popolnoma enake, kot prijave
v tiskani obliki, morajo prijavitelji poslati na
elektronski naslov: razpis-raziskovalni-projekti-2006@arrs.si za vsak projekt posebej
le z enim posredovanim sporočilom. Prijave
morajo imeti v priponkah kompletno razpisno dokumentacijo s predpisanim obrazcem
in prilogami in morajo prispeti na elektronski
naslov agencije do vključno 21. 9. 2006 (četrtek) do 12. ure.
Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da
je elektronsko oddana prijava popolnoma
enaka, kot prijava v tiskani obliki. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v
roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in
po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
9. Datum odpiranja prijav: komisija za
odpiranje prijav bo dne 25. 9. 2006 ob 10.
uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
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10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru projektov do 1. 12.
2006.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
11.1 Razpisna dokumentacija (glej priloge) je dostopna na spletni strani agencije,
prijavitelji pa jo lahko dvignejo od dneva
objave do prijavnega roka v glavni pisarni
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
11.2 Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma
na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na tel. 400-59-10 (za naravoslovno matematične vede Vanja Rodič; za
tehniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske
vede Marko Belavič; za biotehniške vede
mag. Stojan Pečlin; za družboslovne vede
Alja Kastelic-Primc in za humanistične vede
Mateja Gašpirc).
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-54/2006
Ob-20380/06
Na podlagi določb 12. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06, ZRRD-UPB1), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
123/03), 5. člena Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 12/05, 49/05 in 39/06) in Zakona o
ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Združenega Kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
(Ur. l. RS, št. 33/94, MP – medn. pog. št.
7/94) ter na podlagi usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije v obliki Protokola 6. zasedanja združenega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje z dne 9. januarja 2006 ter Metodologije ocenjevanja vlog
za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in
razvojnih projektov (št. 631-12/2006 z dne
20. 2. 2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa ˝Partnerships in Science
Programme˝(PSP) za obdobje
od 1. januarja do 31. decembra 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija) in British Council, Tivoli
Center, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa se nanaša
na sofinanciranje naslednjih oblik sodelovanja:
I. Izmenjava raziskovalcev, ki sodelujejo
v okviru skupnih znanstveno-raziskovalnih
projektov;
II. Znanost in družba: projekti, namenjeni
razvijanju komunikacije med znanstveniki in
širšo javnostjo;
III. Znanost in izobraževanje: projekti,
namenjeni širjenju poučevanja znanosti v
izobraževalnem sistemu.

I. Izmenjava raziskovalcev, ki sodelujejo
v okviru skupnih znanstveno-raziskovalnih
projektov
a) Projekte v okviru programa PSP bosta sofinancirala agencija in British Council
po naslednjem principu: British Council bo
britanskemu partnerju oziroma njegovi instituciji kril mednarodne potne stroške za
potovanje v Slovenijo in nazaj, slovenskemu
partnerju ali njegovi instituciji pa bo nakazal
sredstva v višini GBP 400, za kritje stroškov
bivanja v Veliki Britaniji.
Agencija bo krila mednarodne potne
stroške slovenskemu raziskovalcu za pot v
Veliko Britanijo, britanskemu partnerju pa bo
krila stroške namestitve, dnevnic in lokalne
prevozne stroške v Sloveniji.
b) Za vsak projekt je namenjeno sofinanciranje enega do 7-dnevnega obiska v
vsako državo.
c) Področja, na katera se nanašajo predlogi projektov so:
– klimatske spremembe in obnovljiva
energija,
– okoljska tehnologija (vključno z upravljanjem in varovanjem okolja, organskim
kmetovanjem, varstvom vodnih virov, raziskavami v genetiki, GMOs) v sodelovanju
z NGOs,
– medicina in medicinska tehnologija,
– informacijska tehnologija vključno z
uvajanjem elektronskega poslovanja (ecommerce in e-government),
– tehnološki transfer vkjučno z raziskavami v kmetijstvu, biotehnologiji, gozdarstvu, produkcijskih tehnologijah.
d) Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo mlade raziskovalce na začetku njihovih karier; projekti z namero, da se poišče nadaljnje EU sofinanciranje znotraj
raziskovalnih programov EU; projekti med
organizacijami in institucijami v Sloveniji in
Veliki Britaniji, ki še nimajo vzpostavljenega
sodelovanja.
e) Projekti niso namenjeni za PhD študij.
f) Potrebno je, da prijavitelji predloge
projektov predhodno predstavijo na British
Councilu oziroma na agenciji (predstavitev
predloga projekta ne bo vplivala na končni
izbor projekta).
II. Znanost in družba; projekti, namenjeni
razvijanju komunikacije med znanstveniki in
širšo javnostjo
a) Cilj programa je povečati učinkovitost
dialoga med znanstveniki in širšo javnostjo
v Sloveniji na osnovi britanskih izkušenj pri
podobnih programih.
b) Predlogi lahko vključujejo različne medije (TV, časopisi, revije, elektronski mediji
ter organizacija seminarjev in delavnic).
c) Predlogi se lahko nanašajo na vsa
področja znanosti.
d) Prijavitelji so lahko posamezniki, organizacije v zasebnem in javnem sektorju
in nevladne organizacije.
e) V predlaganem programu ni nujno
vključevanje izmenjav obiskov raziskovalcev.
f) Potrebno je, da prijavitelji predloge
projektov predhodno predstavijo na British
Councilu oziroma na agenciji. Predstavitev
predloga projekta ne bo vplivala na končni
izbor projekta.
g) Predlog projekta mora predvideti tudi
obseg finančnih sredstev za izvedbo izmenjav, ki pa ne more/ne sme preseči vsote
GBP 1300 oziroma protivrednosti v slovenskih tolarjih.
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III. Znanost in izobraževanje: projekti,
namenjeni širjenju znanosti v izobraževalnem sistemu
a) Cilj projektov je izboljšanje poučevanja
in učenja znanosti znotraj izobraževalnega
sistema na vseh ravneh šolanja – vključno z
izobraževalnimi programi za odrasle.
b) Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije in institucije v zasebnem in v javnem
sektorju. Prednost bodo imeli projekti, ki
vključujejo:
– zunanje preverjanje poučevanja ali
razvijanja neodvisne izmenjave študentov
(vključno s pripravami za programe študentskih izmenjav EU),
– ustanavljanje skupnih programov za
diplomski študij in podobno.
c) Ni nujno potrebno, da predlagani program vključuje izmenjave obiskov.
d) Potrebno je, da prijavitelji predloge
predhodno predstavijo na British Councilu
oziroma na agenciji (predstavitev predloga
projekta ne bo vplivala na končni izbor projekta).
e) Predlog projekta mora predvideti tudi
obseg finančnih sredstev za izvedbo izmenjav, ki pa ne more/ne sme preseči vsote
GBP 1300 oziroma protivrednosti v slovenskih tolarjih.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
Projekte je potrebno prijaviti na prijavnih obrazcih British Councila v slovenskem
in angleškem jeziku. Podpis slovenskega
partnerja mora biti opremljen z žigom institucije.
Projekti trajajo eno leto, ob podaljšanju je
potrebna nova prijava.
Na javni razpis za področje I. se lahko
prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje predpisane z
Zakonom o razvojni in raziskovalni dejavnosti in predpisi agencije ter izvajajo s strani
agencije financirane programe dela javnih
raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja,
ali odobrene mednarodne projekte (zlasti
sodelovanje v okvirnih programih Evropske
skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja).
Izjemoma se lahko prijavijo novi inovativni predlogi, dogovorjeni in pripravljeni v
sodelovanju z nevladnimi organizacijami, še
posebej na področju tehnološkega prenosa
/transferja in varovanja okolja.
Prijavitelji morajo biti pravne in fizične
osebe, ki izvajajo raziskovalno dejavnost in
ki ustrezajo zahtevam, zapisanim v Zakonu
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1).
4. Postopek za prijavo projekta:
Vloga za sofinanciranje na osnovi javnega razpisa mora biti prijavljena na obrazcu British Councila v slovenskem in angleškem jeziku in mora vsebovati naslednje
elemente:
– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje) opis projekta,
– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih, s strokovnim življenjepisom (CV),
– tehnične podatke o projektu,
– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in sofinanciranju s strani British Councila,
– drugi možni viri financiranja,

Št.

– pregled predlaganih obiskov za predvideni čas trajanja projekta od 1. januarja do
31. decembra 2007.
Poudarek je na javni predstavitvi projekta, ki lahko obsega npr.:poljudno znanstvena predavanja o delu na skupnih projektih
oziroma debate v sklopu programa Café
Scientifique na British Councilu. Na voljo
so sledeči datumi: 30. januar 2007, 27. februar 2007, 27. marec 2007, 24. april 2007,
29. maj 2007, 25. september 2007, 30. oktober 2007, 27. november 2007 ali 18. december 2007.
Predstavitev znanstvenih dosežkov na
poljuden način se lahko pripravi za zainteresirano občinstvo v obliki javnih predavanj
v znanstveno-raziskovalnih institucijah ali v
obliki objav v sredstvih javnega obveščanja,
kot so npr. priloge dnevnega tiska, namenjene znanosti, strokovna glasila posameznih
institucij in podobno.
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) Predlog projekta (do treh strani) mora
vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed),
– definicijo ciljev projekta,
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja,
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev.
b) Prve štiri strani prijavnega obrazca se
pošlje tudi po elektronski pošti na naslednja dva naslova: razpis-UK2007@arrs.si
in dora.glassford@britishcouncil.si
c) Prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana Strokovna komisija za ocenjevanje vlog, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov in programov po veljavni
metodologiji.
Navedeno ovrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta;
– javno predstavitev projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
in sicer Skupni slovensko-britanski odbor za
znanstveno in raziskovalno sodelovanje.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritve
pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-britanskega odbora za znanstveno
in raziskovalno sodelovanje, na katerega je
agencija vezana.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je na slovenski kot tudi
britanski strani cca. 4,000.000 SIT oziroma
v protivrednosti GBP.
7. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Predvideni rok
začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1.
2007.
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8. Rok in način predložitve prijav
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje programa »Partnerships
in Science Programme 2007 (PSP 2007)«
morajo prijavitelji poslati v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov: Javne
agencije za raziskovalno dejavnost, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana in na naslov British
Council, Tivoli Center, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno petka, 20. oktobra
2006 do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo do istega datuma po elektronski pošti
prispeti na naslov: razpis-UK2007@arrs.si
in dora.glassford@britishcouncil.si
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave oddane v pisni obliki in po elektronski
pošti.
9. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene prijave ne bodo obravnavane in
bodo vrnjene prijaviteljem.
10. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2006.
11. Javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi) in
prav tako na spletni strani British Councila (www.britishcouncil.si), interesenti pa jih
lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-20451/06
Na podlagi 7.a in 11. člena Zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS,
št. 45/02, 58/03, 85/03, 44/04 in 117/04;
v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa
Vlade RS z dne 13. 4. 2006 o sprejemu
Poslovnega in finančnega načrta Javnega
sklada za leto 2006, objavlja Javni sklad RS
za regionalni razvoj (v nadaljevanju: Regionalni sklad)
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti za leto 2006
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje dolgoročnih ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za namene opredeljene v točkah A, B
in C, II. poglavja tega razpisa.
1. Višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za
posojila je 300,000.000 SIT ter za razpisana nepovratna sredstva 50,000.000 SIT,
in sicer:
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno
manjšino 210 mio SIT posojil ter 35 mio SIT
nepovratnih sredstev,
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno
manjšino 90 mio SIT posojil ter 15 mio SIT
nepovratnih sredstev.
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Pri namenih sofinanciranj A – razvoj kmetijstva ter pri namenu B – začetne investicije
v proizvode in storitvene obrate ter opremo,
se sredstva po javnemu razpisu dodelijo v
kombinaciji ugodnega posojila ter nepovratnih sredstev, in sicer na način, da je:
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih madžarskih narodnih skupnosti v razmerju 7:1,
– delež posojila napram nepovratnim
sredstvom pri projektih italijanskih narodnih
skupnosti v razmerju 7,5:1.
Pri namenu sofinanciranja C – priprava
razvojne dokumentacije pa se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
2. Upravičenci: pravico kandidiranja
imajo subjekti v obliki kot so navedeni pod
posameznimi nameni oziroma programi investiranj navedenimi v poglavju II. tega razpisa (Nameni dodeljevanja sredstev), vsi iz
Republike Slovenije, za projekte, ki se bodo
izvajali na narodnostno mešanih območjih v
občinah: Lendava, Dobrovnik, Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci, Piran, Koper in Izola.
3. Upravičeni stroški:
Investicije lahko zajemajo vlaganja v
naslednja osnovna sredstva (upravičeni
stroški):
nakup zemljišč
komunalno in infrastrukturno opremljanje
zemljišč
gradnja in/ali nakup objektov
nakup novih strojev in nove opreme
stroške za izdelavo investicijske
dokumentacije (največ 140.000 SIT neto
na prijavljen projekt)
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dop.), ki dejavnost opravljajo v Republiki
Sloveniji in projekt izvajajo na navedenih
območjih.
Začetne investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo lahko obsegajo
postavitev novega proizvodnega obrata,
širitev obstoječega obrata, začetek nove
dejavnosti, ki pomeni spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem
proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacija ali modernizacije), nakup
proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se
zaprl, če ne bi bil prodan.
Projekti bodo s strani Regionalnega
sklada sofinancirani v višini do največ 75%
priznanih stroškov investicijskega projekta
oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
državnih pomoči.
C) Namen C – Priprava razvojne dokumentacije
Upravičenci:
Do spodbud za namene – priprava razvojne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške
infrastrukture so upravičene razvojne inSredstva se po tem razpisu ne dodelijo
(neupravičeni stroški):
nakup rabljenih strojev in rabljene opreme
nakup opreme pod leasingom
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu
stroški promocije
stroški javne uprave
stroški poslovanja
sredstva, ki se ne amortizirajo (obratna
sredstva)
stroški izdelave tehnične dokumentacije
strošek davka na dodano vrednost

II. Nameni dodeljevanja sredstev
A) Namen A – Razvoj kmetijstva
Upravičenci:
Do spodbud za namene – naložbe v
kmetijstvo so upravičene gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 42/06), zadruge ter zadružne zveze po
Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92 s
sprem in dop.), ki dejavnost opravljajo v
Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na navedenih območjih za investicije, ki zadevajo
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
primernih za človeško prehrano in prehrano
živali, ki niso navedeni v Prilogi 1 k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957
(11957E).
Delež sofinanciranja projektov za projekte je do 75% upravičenih stroškov vrednosti
investicije oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči.
B) Namen B – Začetne investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo
Upravičenci:
Do spodbud za namene – investicije v
proizvodne in storitvene objekte in opremo
so upravičene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki,
registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06),
zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o
zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92 s sprem in

stitucije organizirane kot pravni subjekti, ki
imajo dejavnost registrirano po Zakonu o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06;
v nadaljevanju: ZGD) ter tudi osebe javnega
prava, zbornice, obrtne zadruge in društva,
če je njihov namen spodbujanje regionalnega razvoja, ki bodo pripravile razvojno
dokumentacijo za investicijske projekte, ki
se bodo izvajali na navedenih narodnostno
mešanih območjih.
Projekti bodo s strani Regionalnega
sklada sofinanciran v višini do največ 55%
priznanih stroškov investicijskega projekta
oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka
državnih pomoči.
III. Splošni pogoji:
1. Do spodbud po tem javnem razpisu
niso upravičeni subjekti:
– za projekte na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, razen
investicije, ki zadevajo predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, primernih za človeško
prehrano in prehrano živali, ki niso navedeni
v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E), ter pravni subjekti, ki delujejo na področju ribištva, jeklarstva,
premogovništva, transporta, ladjedelništva,
industrije sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil;
– ki so v prisilni poravnavi, v stečaju ali
v likvidaciji;
– ki so po letu 2000 pridobili oziroma so
v postopku pridobivanja državnih pomoči

za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti,
kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99,
110/99, 50/02 in 93/02).
2. Nameni dodeljevanja sredstev: sredstva se dodeljujejo začetnim projektom poslujočih subjektov v proizvodne in storitvene
objekte ter opremo.
3. Financirani investicijski projekti v proizvodne ter storitvene objekte ter opremo
se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25%
kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ohraniti v regiji vsaj 5 let po zaključku
projekta.
4. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada.
5. Projekt oziroma faza projekta ne sme
biti začeta pred 1. 1. 2005 ter mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni
razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2008.
Rok za zaključek investicije se opredeli v
sklepu in pogodbi.
6. Posamezen upravičenec se lahko z
istim projektom prijavi le na en javni razpis,
ki ga Regionalni sklad objavi v letu 2006.
7. Posamezen upravičenec bo lahko
po javnem razpisu pridobil skupno največ
50,000.000 SIT posojilnih in nepovratnih
sredstev.
8. Upravičenci lahko za projekt prejmejo
največ 40% (mala in srednje velika podjetja
največ 50 oziroma 55%) državnih pomoči v
skladu z regionalno karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih
državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 58/01)), izraženimi v obliki neto ekvivalenta dotacije.
9. Če je upravičenec, za isti namen, za
katerega uveljavlja pridobitev sredstev po
tem javnem razpisu, že pridobil državno
pomoč iz naslova ostalih javnih sredstev
Republike Slovenije, potem skupna višina
dodeljenih državnih pomoči ne sme preseči odstotka, ki je določen za posamezen
namen. V primeru že pridobljene državne
pomoči za projekt – namen prijavljen na tem
razpisu, lahko pridobi le razliko do zgornje
meje dovoljenega deleža.
IV. Finančni pogoji skupni za vse namene
1. Posojilni pogoji:
– doba vračila posojila do 15 let (z moratorijem),
– obrestna mera EURIBOR (trimesečni)
+ 0,25%,
– do dveletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
Dolžina dobe vračanja kot tudi moratorij
na odplačevanje glavnice posojila sta odvisna od višine odobrenega posojila ter sta
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za prijavo po tem razpisu.
Upravičenec lahko posojilo vrne tudi
pred rokom, ki je določen s to pogodbo
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in sicer po predhodnem pisnem soglasju
Javnega sklada, vendar ne pred potekom
1/3 odobrene odplačilne vračanja po sklepu
Javnega sklada.
2. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR. Doba odplačevanja
ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 5,000.000 SIT, najmanjša višina upravičeno zaprošenih sredstev
pa ne nižja od 1,000.000 SIT. Kot celotna
upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb
brez DDV.
4. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno na podlagi računov ali
pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi
pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali
v obliki refundacije že plačanih računov za
dela, izvršena iz lastnih virov po 1. 1. 2005.
Nepovratna sredstva se črpa v obliki refundacije že plačanih računov za dela, izvršena
največ po 1. 1. 2005.
5. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev
Regionalnega sklada avtomatično pomeni
odstop od nepovratnih sredstev.
6. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
7. Prejemnik spodbud mora podati izjavo, da po letu 2000 ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja
takih pomoči. Kolikor pa je upravičenec prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz
morebitnega drugega javnega vira, pa mora
navesti vir in višino prejetih sredstev.
8. Prejemnik spodbud mora prispevati
najmanj 25% priznane vrednosti projekta
v obliki lastnih sredstev. Upravičenec mora
zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi
in dejansko vrednostjo projekta in se mora
v pogodbi z Regionalnim skladom zavezati,
da bo investicijo izvedel v višini priznane
vrednosti in do predvidenega termina.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi projekta
upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 2,5 meseca od dneva sklenitve
pogodbe.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje in sklenitve
pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahteve za financiranje investicijskega projekta in odobrenih sredstev, kolikor ne bo v
roku, določenem v sklepu dostavil ustrezne
dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep
upravičenca, ki ne izpolni teh pogojev, se na
podlagi 19. člena Splošnih pogojev zavrže.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: Posojilo
do 2,000.000 SIT upravičenec praviloma
zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad
2,000.000 SIT upravičenec praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali
z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom, za katerega morajo predhodno
pridobiti soglasje Regionalnega sklada. V

Št.

primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Regionalnega sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Regionalni sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.
V. Vsebina vloge
Za pridobitev posojila ali nepovratnih
sredstev pod pogoji iz II. točke, mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
Namen A:
– obrazec A,
– dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev
z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike priglasitvena listina z vsemi
spremembami, potrjena s strani krajevno
pristojne izpostave Davčne uprave RS. Obrtniki poleg potrjenega priglasitvenega lista
priložijo tudi obrtno dovoljenje,
– poslovni načrt oziroma investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega programa (Ur. l. RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba in za nepremičnine zemljiškoknjižni
izpisek,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov ali gospodarskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom
o graditvi objektov; Ur. l. RS, št. 110/02,
97/03, 47/04),
– dokazilo o lastništvu (zemljiško
knjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih del) ter
– (pred)račun investicije oziroma
pogodba z izvajalcem gradbenih del,
Vrednost predračunov, računov, predpogodb, pogodb mora obsegati celotno vrednost investicije.
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga
izda pristojna Davčna uprava,
– potrdilo o prometu na transakcijskem
računu (za s.p.),
– revizijsko poročilo, če tako zahteva
zakon,
– splošni podatki o gospodarski družbi
(opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih,
poslovni partnerji, dobavitelji, kupci),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS oziroma
AJPES,
– za pravne osebe: Bilanca stanja in Bilanca uspeha za leto 2004 (na dan 31. 12.
2004) in 2005 (na dan 31. 12. 2005) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: kopijo »Napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti« z žigom davčne
uprave na dan 31. 12. 2004 in 31. 12. 2005
z obveznima prilogama Bilanca stanja in
Bilanca uspeha,
– za obrtnike: kopijo »Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti« z
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žigom Davčne uprave na dan 31. 12. 2004
in 31. 12. 2005 z obveznima prilogama Bilanca stanja in Bilanca uspeha oziroma kopijo »Dohodninske napovedi« za leto 2004
in 2005 z žigom krajevno pristojne Davčne
uprave,
– originalna obrazca BON – 1 in BON
– 2 izdan s strani AJPES-a, če je prosilec
pravna oseba oziroma BON – 1 za samostojnega podjetnika posameznika. Obrazci
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo,
– za zaprošena posojilna sredstva nad
2,000.000 SIT zemljiškoknjižni izpisek in posestni list za nepremičnino, ki jo bo ponudil v
zavarovanje ali izjava banke o izdaji bančne
garancije,
– potrdila drugih kreditodajalcev (bank
ipd.) o stanju zadolžitev – zapadle, nezapadle obveznosti,
– originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor investicija leži na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali
izvedbenega dela regionalnega programa,
se priloži potrdilo o vključenosti v tak program,
– podpisano in izpolnjeno izjavo o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov, o strinjanju z pogoji javnega razpisa in
merili za izbiro, o že prejetih podporah za
isti projekt, o morebitnih zadolžitvah oziroma pod materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni,
o zagotavljanju lastnih sredstev do višine
25% priznane vrednosti investicije (razpisni
obrazec 1).
Namen B in namen C:
– obrazec B oziroma C,
– investicijski program v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega programa
(Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99,
39/00),
– dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme, strojev, zgradb
ali zemljišč: predračun ali kupoprodajna pogodba in za nepremičnine zemljiškoknjižni
izpisek,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih
prostorov ali gospodarskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali ustrezno
upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom
o graditvi objektov; Ur. l. RS, št. 110/02,
97/03, 47/04),
– dokazilo o lastništvu (zemljiško
knjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih del) ter
– (pred)račun investicije oziroma
pogodba z izvajalcem gradbenih del,
Vrednost predračunov, računov, predpogodb, pogodb mora obsegati celotno vrednost investicije.
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila pri pristojnem Davčnem uradu, ki ga
izda pristojna Davčna uprava,
– potrdilo o prometu na transakcijskem
računu (za s.p.),
– dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev
z vsemi listi;
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– za samostojne podjetnike po
sameznike in obrtnike priglasitvena listina
z vsemi spremembami, potrjena s strani
krajevno pristojne izpostave Davčne
uprave RS. Obrtniki poleg potrjenega
priglasitvenega lista priložijo tudi obrtno
dovoljenje,
– za pravne osebe: Bilanca stanja in Bilanca uspeha za leto 2004 (na dan 31. 12.
2004) in 2005 (na dan 31. 12. 2005) potrjene s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: kopijo »Napovedi za odmero davka od
dohodkov iz dejavnosti« z žigom davčne
uprave na dan 31. 12. 2004 in 31. 12. 2005
z obveznima prilogama Bilanca stanja in
Bilanca uspeha,
– za obrtnike: kopijo »Napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti« z
žigom Davčne uprave na dan 31. 12. 2004
in 31. 12. 2005 z obveznima prilogama Bilanca stanja in Bilanca uspeha oziroma kopijo »Dohodninske napovedi« za leto 2004
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in 2005 z žigom krajevno pristojne Davčne
uprave,
– originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu z
utemeljitvijo,
– splošni podatki o gospodarski družbi
(opis podjetja, dejavnost, število zaposlenih,
poslovni partnerji, dobavitelji, kupci),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – SURS oziroma
AJPES,
– revizijsko poročilo, če tako zahteva
zakon,
– originalna obrazca BON – 1 in BON
– 2 izdan s strani AJPES-a, če je prosilec
pravna oseba oziroma BON – 1 za samostojnega podjetnika posameznika. Obrazci
ne smejo biti starejši od 30 dni,
– za zaprošena posojilna sredstva nad
2,000.000 SIT zemljiškoknjižni izpisek in posestni list za nepremičnino, ki jo bo ponudil v
zavarovanje ali izjava banke o izdaji bančne
garancije,

– potrdila drugih kreditodajalcev (bank
ipd.) o stanju zadolžitev – zapadle, nezapadle obveznosti,
– originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku
prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor investicija leži na območju dokumentiranega sektorskega, lokalnega ali izvedbenega dela regionalnega programa, se
priloži potrdilo o vključenosti v tak program,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, o istovetnosti navedb v vlogi in priloženih dokumentov, o strinjanju z pogoji javnega razpisa
in merili za izbiro, o že prejetih podporah za
isti projekt, o morebitnih zadolžitvah oziroma pod materialno in kazensko odgovornostjo dokumentirana izjava, da zadolžitev ni,
o zagotavljanju lastnih sredstev do višine
25% priznane vrednosti investicije (razpisni
obrazec št. 1).
VI. Merila za izbor
Merila za izbiro z njihovo uporabo:

1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 45 točk)
a) Stopnja ogroženosti območja (3. člen Navodila o prednostnih območjih)
3
5
10
15

D
C
B
A

b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v letu 2005
2
3
5
7
10

enako ali manjše
do 25% večje
med 25 in 50%
med 50 in 75%
nad za 75%

c) Obmejno ali drugo varovano območje (največ 5 točk)
0
5
5

investicija se ne nahaja na obmejnem ali drugem varovanem območju
investicija je na obmejnem območju
(3.b točka/3. člen Uredbe vrednosti meril za določitev območji s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00))
investicija je na zavarovanem območju

d) Vključenost projekta v širše celovite programe (obseg in pomen projekta)
0
5
10
15

podatki iz prijave niso razvidni oziroma ni priloženega dokazila
na območju občine oziroma lokalne skupnosti, za kar je priloženo ustrezno potrdilo občine
vključen v RRP na območju statistične regije, za kar predloži potrdilo RRA z ustreznim izsekom RRP
na območju celotne države / več statističnih regij, za kar predloži potrdilo večih RRA z predložitvijo posameznih izsekov
RRP

2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 30 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
0
3
5

podatki niso razvidni oziroma se povpraševanje in proizvodnja zmanjšujeta
povpraševanje in proizvodnja se ohranjata
povpraševanje in proizvodnja se povečujeta

b) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev
0
3
5

iz vloge ni razvidno oziroma gre za tehnologijo, ki ne vključuje inovativnih rešitev ali razvoja novih proizvodov
tehnologija, ki v manjši meri vključuje inovativne rešitve oziroma proizvodnje novih produktov ali preprosta, delovno intenzivna
proizvodna tehnologija oziroma proizvodi, ki ne odstopajo od povprečja na trgu v smislu tehnološke zahtevnosti
visoka tehnološka raven posameznih rešitev oziroma elementov, nove proizvodne tehnologije ali končni proizvodi in tehnološko dohitevanje konkurentov; dobri obeti za prodajo oziroma proizvodnjo

c) Ocena finančne uspešnosti projekta
0
5

razmeroma slabo finančno stanje prijavitelja, predvideni obseg investicije je v primerjavi s finančno močjo (denarni tok) podjetja velik, tveganje neuresničitve projekta je zaradi velikosti investicije in zaradi morebitnih finančnih težav podjetja veliko
prijavitelj je v dobrem finančnem stanju, viri financiranja so jasno razvidni in v celoti zagotovljeni, predvideni obseg investicije
je v primerjavi s finančno močjo (denarni tok) podjetja relativno velik, tveganje neuresničitve projekta je zaradi velikosti investicije in zaradi morebitnih finančnih težav podjetja zmerno
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prijavitelj je v odličnem finančnem stanju, viri financiranja investicije so jasno razvidni in v celoti zagotovljeni, predvideni obseg
investicije bo financiran brez težav za redno poslovanje podjetja, tveganje neuresničitve projekta zaradi morebitnih finančnih
težav je minimalno

d) Interna stopnja donosnosti projekta
0
3
5
10

če je IRR manjši od 4%
če je IRR med 4% in 6%
če je IRR med 6% in 8%
če je IRR večji kot 8%

3. Izvedljivost investicije (največ 25 točk)
a) Kreditna sposobnost investitorja
0
5
10

iz podatkov ni razvidna možnost poplačila terjatev
ustrezna zmožnost plačevanja obresti in vračila glavnice, ob poslabšanju ekonomskih razmer ali položaja komitenta, pa se
bo lahko njegova plačilna sposobnost poslabšala.
visoka stopnja izkazane kreditne sposobnosti – najvišja kreditna sposobnost in najmanjša stopnja tveganja, zmožnost vračila
glavnice in obresti zelo visoka

b) Boniteta investitorja / zavarovanje posojila
b/1
0
1
3

podatki so pomanjkljivi
zadovoljiva
odlična

0
1
2

iz predložene dokumentacije ni dobro razvidne možnosti zavarovanja posojila
iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja z nepremičnino
iz predložene dokumentacije je razvidna možnost zavarovanja posojila z bančno garancijo

b/2

c) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
c/1 (kumulativno seštevanje točk);
+1
+1
+1

investicija izkazuje racionalizacijo dela
investicija izkazuje večji tržni delež na trgu
investicija izkazuje ugodnejše cene in poslovne pogoje

c/2
0
1
2
3
4

število delovnih mest se bo z investicijo zmanjšalo
ohranjanje obstoječega števila delovnih mest
povečanje števila delovnih mest za 5% glede na obstoječe stanje
povečanje števila delovnih mest za 5% – 10% glede na obstoječe stanje
povečanje števila zaposlenih za več kot 10% glede na obstoječe stanje

d) Ekološka ustreznost investicije
0
1
2
3

iz vloge ni razvidno
ohranjanje sedanje ravni negativnih vplivov podjetja na okolje, problematično izpolnjevanje zahtev okoljskih predpisov, projekt
ima manjše negativne ekološke učinke, ki so v primerjavi z drugimi pozitivnimi učinki projekta zelo majhni
izpolnjevanje okoljskih standardov, ki naj bi veljali v času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene življenjske dobe,
napredek podjetja v varstvu okolja, projekt ima manjše, vsaj posredne pozitivne ekološke učinke – bodisi v sami proizvodnji/pridobivanju ali pa posredno s proizvodi (zmanjšanje količin odpadne embalaže ipd.)
preseganje okoljskih standardov, ki naj bi veljali v času aktiviranja investicije in v pretežnem delu njene življenjske dobe,
bistven napredek podjetja v varstvu okolja, projekt je izrazito ekološko usmerjen (zmanjšanje obremenitve voda in zraka,
učinkovitejše ravnanje z odpadnimi trdnimi snovmi)

Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Prednost bodo pri izboru za dodelitev
razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk.
VII. Rok in način prijave
1. Prvi rok za oddajo prijav je 16. 8. 2006.
Drugi rok za oddajo prijav je 30. 9. 2006.
Odpiranje vlog bo drugi delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog in ni javno oziroma v primeru izteka tega roka na dela prosti
dan, takoj naslednjega dne.
Prijavitelji vložijo vloge osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Javni sklad RS

za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis
ANS – namen A/B/C (vpišete ustrezno)«.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,
od objave do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje
po naročilu preko elektronske ali navadne

pošte. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Regionalnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Upravičenci lahko pridobijo informacije
o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje
spodbud Regionalnega sklada, in sicer na
tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne
dokumentacije preko elektronske pošte je
možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od prosilca zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad
lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Upravičenec sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor
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nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
VIII. Obravnava vlog:
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem roku 8 dni od dneva prejema obvestila
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo
komisija v roku do 14 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem
roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od
dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo
kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna
skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda
mnenja o projektu v roku 8 dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga
v tem pogledu popolna in gre v nadaljnjo
obravnavo.
3. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku,
se uvrstijo v naslednji rok, kolikor pa tega ne
bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko
v primeru iz prejšnjega stavka predlagala
odobritev sredstev upravičencem iz višjega
prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu
razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 10 mio SIT, razpoložljiv obseg
posojil zgolj še 5 mio SIT, zato dodelitev v
višini 5 mio SIT). Vloge upravičencev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, bodo zavrnjene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom praviloma v roku
do 30 dni po izteku posameznega roka za
odpiranje vlog.
8. Postopek izbire Regionalnega sklada
bo potekal skladno s Splošnimi pogoji.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih
spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
9. Regionalni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo
ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj
zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v
enkratnem znesku. Upravičenec bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obre-
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stni meri zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št.
56/03, 135/03 in 118/05).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-20452/06
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96,
67/01 in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21.
člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05),
Uredbe o pogojih in merilih za dodeljevanje
spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04), Pravilnika o
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim
razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02,
59/03 in 70/04), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 45/02, 58/03,
85/03, 44/04 in 117/04) ter sklepa Vlade
Republike Slovenije, z dne 13. 4. 2006 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj za leto 2006 (v nadaljevanju:
Regionalni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne infrastrukture
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki so opredeljene v
točki 1. iz II. poglavja javnega razpisa, investicijskim projektom občin za financiranje
projektov lokalne in regionalne infrastrukture, ki so v večinski lasti občin.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
400,000.000 SIT.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Upravičenci:
Nosilci projekta in prejemniki sredstev
so občine v Republiki Sloveniji, prednostno
tiste, ki so:
– uvrščene v seznam regij A – Pomurska,
Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska
in seznam regij B – Savinjska, Koroška, Notranjsko – kraška in Jugovzhodna Slovenija,
v skladu s 3. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS,
št. 44/01) oziroma
– uvrščene v območja s posebnimi razvojnimi problemi, v skladu s 3. členom
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l.
RS, št. 59/00) in so uvrščene v seznam regij
C – Goriška in Gorenjska ter seznam regij
D – Obalno-kraška in Osrednjeslovenska v
skladu s 3. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS,
št. 44/01). Občine iz območij s posebnimi razvojnimi problemi iz regij skupine C
(Goriška in Gorenjska) so: Vipava, Kanal,
Brda, Kobarid ter Jesenice, Cerklje, Gorenja
vas-Poljane. Občine iz območij s posebnimi razvojnimi problemi iz regij skupine D
(Osrednjeslovenska) so: Lukovica, Ivančna
Gorica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Velike
Lašče.
Regionalni sklad bo na podlagi sklepov
o odobritvi sredstev s posamezno občino
sklenil pogodbo za izbrani projekt.

2. Prijavitelj projektov: prijavitelj projektov je občina.
3. Nameni, na katere se lahko nanašajo
projekti:
– področje vodooskrbe lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje;
– področje cestnega omrežja se nanaša
na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih
cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči;
– podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti;
– okolje in prostor: sistem ravnanja z
odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo;
– komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav;
– področje šolstva se nanaša na izgradnjo in rekonstrukcijo ter opremljanje šol in
vrtcev ter drugih pomožnih objektov;
– področje zdravstva zajema izgradnjo,
rekonstrukcijo ter nakup opreme za objekte;
– področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran in ohranjanje kulturne
dediščine ter bazenov.
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme,
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
5. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup rabljene opreme,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
III. Splošni pogoji:
1. Projekt mora izkazati regionalni pomen in vpliv na ustvarjanje novih delovnih
mest ali izboljšanje stanja okolja.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Regionalnim skladom so občine.
Odobreni bodo izključno projekti v večinski
lasti upravičenca – občine, za kar je potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Regionalnega sklada vrste C, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene priloge in dokazila, ki jih
zahteva Regionalni sklad od upravičenca in
so navedene v točki V. tega razpisa ter na
obrazcu C za prijavo.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00).
5. Upravičenec, ki se poteguje za sredstva iz tega razpisa mora prispevati najmanj
15% vrednosti investicijskega projekta (brez
DDV) iz lastnih virov.
6. Za prijavo mora upravičenec predložiti
projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 6,000.000 SIT (brez DDV). Minimalno zaprošena sredstva morajo biti v
višini 3,000.000 SIT.
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7. Vrednost projekta s finančno konstrukcijo mora biti predstavljena po aktivnostih
in izdatkih tako, da so poleg upravičenih
stroškov prikazani tudi vsi ostali stroški za
izvedbo investicijskega projekta in zanje zagotovljeni viri financiranja.
8. Vrednost naložbe se izkaže v stalnih
in tekočih cenah. Finančna konstrukcija se
zapira v tekočih cenah.
9. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je 31. 6. 2008. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
10. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Regionalnega sklada.
11. Upravičeni stroški lahko nastajajo od
1. 1. 2005 naprej.
12. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa
je mogoče opraviti v tranšah, lahko pa se
poteguje za isti namen ponovno, če skupna
višina že dodeljenih sredstev ne presega
zgornje meje deleža spodbud v upravičenih
stroških.
13. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec z Banko Koper d.d.
podpisal posojilno pogodbo. V pogodbi bo
določen način financiranja in ostali pogoji.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Regionalnega
sklada pridobijo sredstva v skupni višini do
največ 85% upravičenih stroškov.
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi v skladu s 3. členom Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00),
b) Euribor (trimesečni) + 0,8% za projekte na ostalih območjih.
– doba vračila posojila do 17 let (z moratorijem), ki se jo na željo upravičenca pred
podpisom pogodbe lahko skrajša,
– do dveletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
4. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
6. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine in menicami
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom.
7. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodb:
– ki se posreduje Regionalnemu skladu:
– izvajalska pogodba z vsemi prilogami.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
– ki se posreduje Banki Koper d.d.:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za
finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
8. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev
je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe.
Ob utemeljenem razlogu lahko Regionalni
sklad na prošnjo upravičenca oba roka tudi
podaljšata s pisnim soglasjem.

Št.

9. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v določenem roku, se bo štelo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v določenem roku,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Pozitivni sklep upravičenca, ki ne izpolni teh
pogojev, se na podlagi 19. člena Splošnih
pogojev zavrže.
10. Črpanje posojila Regionalnega sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije
ali tudi nakazila sredstev na račun občine.
Za refundacijo mora občina predložiti račune ali situacije (izdane po 1. 1. 2005),
skupaj s potrdili o plačilu. Za nakazilo sredstev po predložitvi računov oziroma situacij,
izstavljenih po 1. 1. 2005 pa mora občina v
roku 30 dni od zapadlosti zadnje predložene
situacije oziroma najkasneje do 31. 1. 2007
Banki Koper d.d. dostaviti potrdilo o nakazilu
sredstev, najmanj v višini odobrenega posojila, na izvajalca del.
11. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– odobrenega projekta investicijske študije oziroma začetne investicije, oziroma
– poročila o izvršenih delih za investicijske projekte,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih
sredstev,
– specifikacije vseh stroškov in
– kopije računov oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine in Banke Koper
d.d., v višini odobrenega posojila,
– ter v primeru refundacije priloženih potrdilih o plačilih računov oziroma situacij.
Možno je tudi fazno črpanje sredstev.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o
javnih naročilih.
12. Zaradi spremljanja namenske porabe sredstev mora občina predložiti tudi
dokazilo o nakazilu sredstev na izvajalca,
najmanj v višini odobrenega posojila v roku,
določenem v 10. točki tega poglavja. Kolikor
občina ne bo v roku predložila ustreznega
dokazila, se bo smatralo, da so sredstva
porabljena nenamensko in je to razlog za
prekinitev pogodbe ter zahtevo Regionalnega sklada za enkratno vračilo sredstev.
13. V primeru, da so po opravljenem
izboru izvajalcev oziroma v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem
višina sofinanciranja ne presega razpisnih
določil.
14. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena,
bodo sklepali pogodbo z Banko Koper d.d.
V. Vsebina vloge
Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
– originalni obrazec za prijavo (izpolnjen,
potrjen in žigosan),
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih, oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu
z veljavnimi predpisi (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna na-
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ročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št.
82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00)) z argumenti, da projekt izkazuje regionalni pomen
in vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest
ali izboljšanje stanja okolja,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– upravno dovoljenje (v skladu s predpisi
s področja graditve objektov), kolikor gre za
gradbene investicije,
– parafiran vzorec pogodbe,
– parafirano garancijsko izjavo občine,
– izjava upravičenca:
– o zagotovitvi ostalih sredstev,
– o prejetih podporah za isti projekt
(iz proračuna Republike Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo, da podpora še
ni bila prejeta,
– o strinjanju z razpisnimi pogoji in
merili za izbor,
– o resničnosti navajanja podatkov,
– izjava župana o lastništvu objekta.
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, za kar lahko na
podlagi strokovne ocene komisije pridobi
50 točk, in sicer:
1.1. Lokacija projekta, glede na 3. člen
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01); projekti
iz območja A dobijo 25 točk, iz območja B
20 točk, iz območja C 15 točk in iz območja
D 10 točk.
1.2. Lokacija projekta, glede na stopnjo
ogroženosti območja s posebnimi razvojnimi
problemi (3. člen Uredbe o vrednosti meril
za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila, Ur. l. RS, št. 59/00); ekonomsko šibka območja – 5 točk, območja s strukturnimi
problemi – brezposelnost – 5 točk, območja
s strukturnimi problemi – delež aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu – 5 točk, območja
z omejenimi dejavniki – 5 točk ter razvojno
omejevana obmejna območja – 5 točk, točke se kumulativno seštevajo.
2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi 30 točk, in sicer:
2.1. Izkazana ekonomska upravičenost
projekta z pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta
na osnovi investicijskega programa do 15
točk;
– investicijski projekt ustvarja pozitiven
donos za njegove obstoječe in/ali bodoče
uporabnike: do 4 točke;
– investicijski projekt ima pozitiven pristop do varstva okolja: do 2 točki;
– investicijski projekt ima pozitiven vpliv
na gospodarski razvoj oziroma se predvideva odprtje novih delovnih mest: do 4 točke;
– rezultati ekonomskega ovrednotenja
projekta (ISD) so pozitivni: do 5 točk.
2.2. Obseg in kvaliteta infrastrukturnih
storitev oziroma del do 15 točk;
– obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike; celoviti
pristop – 6 točk, delni pristop – 3 točke,
ne predstavlja reševanja problematike – 0
točk;
– stopnja izvajanja investicijskega projekta – izvedenih nad 50% del – 6 točk,
izvedenih nad 25 do 50% del – 3 točke,
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izvedenih od 1 do 25% – 1 točka, projekt še
ni začet – 0 točk;
– investicijski projekt zagotavlja večjo
prometno, komunalno ali logistično urejenost območja: 3 točke.
3. Izvedljivost projekta; prednost imajo
investicijski projekti, ki imajo v strukturi finančnih virov več lastnih sredstev in/ali finančno udeležbo drugih partnerjev, in sicer,
občine, ki zaprošajo:
– za manj kot 50% sredstev, pridobijo
20 točk,
– med 50 in 59% sredstev, pridobijo 15
točk;
– med 60 in 69% sredstev, pridobijo 10
točk;
– med 70 in 85% sredstev, pridobijo 5
točk.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Financirani
bodo projekti z največjim številom točk do
porabe razpisanih sredstev.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
naslednjih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih;
3. izvedljivost projekta.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Regionalnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel.
01/836-19-53.
2. Regionalni sklad lahko od prosilca
zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na
svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Rok za vložitev prijav je do vključno
16. 8. 2006 (velja poštni žig). Odpiranje bo
najkasneje drugi delovni dan po izteku roka
za vložitev prijav.
4. Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura«. Na
ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane
v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava Regionalnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge,
ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. O odpiranju
vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo
nepopolne, bo komisija v roku do 8
dni od odpiranja pisno pozvala, da jih
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dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki
jih upravičenec v roku 8 dni od dneva
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot
nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Regionalnega sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev
za dodelitev sredstev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
10 mio SIT, razpoložljiv obseg posojil zgolj
še 5 mio SIT, zato dodelitev v višini 5 mio
SIT). Vloge upravičencev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, bodo zavrnjene.
Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku do 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
8. Spremljanje odobrenih projektov: regionalni sklad bo spremljal porabo in učinke
dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in
nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor
nad porabo sredstev tako, da je vsak čas
možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva niso
bila porabljena za namene, za katere so bila
dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Regionalni sklad pravico zahtevati
takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih
(Ur. l. RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-20576/06
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Proračuna RS za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/06), Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2002–2006, Programa dela ter
Finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije za leto 2006 in mnenja Ministrstva za
finance – sektorja za spremljanje državnih
pomoči o shemi »de minimis« pomoči »Subjekti inovacijskega okolja« št. priglasitve:
M003-5715334-2006) Javna agencija RS
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, objavlja najavo
objave

javnega razpisa
za sofinanciranje izvajanja aktivnosti
in delovanja tehnoloških parkov
in podjetniških inkubatorjev ter
inkubiranih podjetij v okviru le-teh v
letih 2006 in 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
II. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za
nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih
fazah razvoja, zagotavljanje kvalitetnih storitev za ustanovitev in začetno delovanje
podjetij pod ugodnejšimi pogoji.
Z izvedbo razpisa želimo spodbujati razvoj inovativnega okolja, ki mikro in malim
podjetjem omogoča lažji dostop do znanja,
rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in razvoj. Tehnološki parki in podjetniški inkubatorji bodo
pri tem služili kot podporno okolje oziroma
inštrument za pospeševanje in rast podjetništva.
Cilji razpisa so:
– spodbuditi nastajanje novih in rast
obstoječih podjetij v tehnoloških parkih in
podjetniških inkubatorjih, ki imajo potencial
doseganja hitrih rasti ter visoke dodane vrednosti na zaposlenega;
– prispevati k ustvarjanju novih, kvalitetnih delovnih mest;
– podpora prenosu intelektualne lastnine
v gospodarstvo;
– uspešno zaključiti projekte razvoja
podjetij v tehnoloških parkih in podjetniških
inkubatorjih.
Podjetniški potencial v Sloveniji kaže na
to, da je na letni ravni mogoče pričakovati,
da bo ustanovljenih do 50 novih podjetij, od
tega do 20 tehnoloških podjetij.
III. Predmet razpisa: predmet razpisa
je sofinanciranje izvajanja aktivnosti in delovanja tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev ter inkubiranih podjetij znotraj
le-teh.
IV. Upravičeni stroški
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije (JAPTI) bo sofinancirala izvajanje naslednjih aktivnosti in z njimi povezane
skupine upravičenih stroškov, kot sledi:
A) Tehnološki park
A.1) JAPTI bo sofinanciral operativne
stroške delovanja tehnološkega parka, in
sicer:
– stroške materiala in dela zaposlenih v
parku, ki so potrebni za delovanje tehnološkega parka (v tistem delu, ko se stroški ne
zaračunavajo inkubiranim podjetjem);
za izvajanje naslednjih aktivnosti Tehnološkega parka:
– za pomoč pri realizaciji podjetniških
pobud z visoko vsebnostjo znanja in višjim
potencialom rasti;
– za zagotavljanje fizične (prostori,
zgradbe, zemljišča) in intelektualne infrastrukture (inkubator, napredne poslovne storitve, mreža svetovalcev in stikov) za nastanek in delovanje tehnoloških podjetij;
– za aktivno povezovanje in sodelovanje s centri in viri znanja kot so univerze,
raziskovalni instituti, napredna in globalna
podjetja;
– za aktivno sodelovanje v procesu strateškega razvoja vključenih podjetij, svetovanje na področju promocije, prenosa tehnologij, pozicioniranja izdelkov/storitev/inovacij.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
A.2) JAPTI bo sofinanciral naslednje operativne stroške delovanja inkubiranih podjetij
znotraj tehnološkega parka, in sicer:
– najem prostora in opreme, ki jih tehnološki park daje v najem in uporabo inkubiranim podjetjem;
– svetovalne storitve, ki jh opravljajo zaposleni v tehnološkem parku za potencialne
podjetnike in ne vključujejo omenjenih aktivnosti/ storitev navedenih v točki A.1;
– svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji svetovalci in ne vključujejo omenjenih
aktivnosti/ storitev navedenih v točki A.1.
B) Podjetniški inkubator
B.1) JAPTI bo sofinanciral operativne
stroške delovanja podjetniškega inkubatorja, in sicer:
– stroške materiala in dela zaposlenih
v inkubatorju, ki so potrebni za delovanje
podjetniškega inkubatorja (v tistem delu,
ko se stroški ne zaračunavajo inkubiranim
podjetjem);
za izvajanje naslednjih aktivnosti podjetniškega inkubatorja:
– za pomoč pri realizaciji podjetniških pobud na osnovi tržno zanimive ideje, s ciljem
ustvarjanja novih delovnih mest;
– za zagotavljanje fizične (prostori,
zgradbe, zemljišča) in intelektualne infrastrukture (inkubator, napredne poslovne
storitve, mreža svetovalcev in stikov) za nastanek in delovanje novih podjetij ter pomoč
pri razvoju ključnih projektov v obstoječih
podjetjih;
– za povezovanje s subjekti v smislu razvoja regije in lokalnega okolja.
B.2) JAPTI bo sofinanciral naslednje
operativne stroške delovanja inkubiranih
podjetij, in sicer:
– najem prostora in opreme, ki jih podjetniški inkubator daje v najem inkubiranim
podjetjem;
– svetovalne storitve, ki jih opravljajo zaposleni v podjetniškem inkubatorju za potencialne podjetnike in ne vključujejo omenjenih
aktivnosti/ storitev navedenih v točki B.1;
– svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji svetovalci in ne vključujejo omenjenih
aktivnosti/storitev navedenih v točki B.1.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva pravilo »de minimis«, kar pomeni, da prejemnik v treh zaporednih letih
ne more prejeti več kot 100.000 € pomoči.
Financirajo se aktivnosti v višini do 100%
upravičenih stroškov.
V. Pogoji za sodelovanje
Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa:
Prejemniki so vzpostavljeni in delujoči
tehnološki parki in podjetniški inkubatorji ter
novi, že registrirani tehnološki parki in podjetniški inkubatorji, ki izpolnjujeno naslednje
splošne pogoje:
A) Pravni status prejemnika, ki velja tako
za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje
– Prejemnik mora biti samostojna pravna
oseba in mora biti registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Prejemnik je
dolžan priložiti izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence.
Razlaga terminov:
Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek
delovanja podjetij z visoko tehnološko zahtevnostjo in podjetij, ki komercializirajo lastno razvojno raziskovalno dejavnost.
Podjetniški inkubator je pravna oseba,
ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za
začetek delovanja novega podjetja in nudi

Št.

infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja podjetnikom začetnikom (inkubirancem),
kar dokaže z odobrenim programom dela
s strani upravnega organa podjetniškega
inkubatorja.
Inkubirano podjetje je podjetje, ki je:
– aktivno največ eno leto pred vstopom
v tehnološki park oziroma podjetniški inkubator (v letu pred vstopom v park oziroma
inkubator, podjetje ni ustvarilo 5 mio SIT
prometa iz rednega poslovanja);
– ima manj kot 10 zaposlenih;
– deluje v prostorih tehnološkega parka
ali podjetniškega inkubatorja.
– Prejemnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Prejemnik je dolžan priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence. Kolikor se za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, posebno
dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti
izjavo, da se takšno dovoljenje ne zahteva.
– Prejemnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Prejemnik je dolžan priložiti
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da prejemnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
– Prejemnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
– Prejemnik na dan 31. 12. 2005 ne sme
biti v stanju kapitalske neustreznosti po
10. členu Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/99,
50/02 in 93/02).
– Prejemnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna.
– Prejemnik nima neporavnanih obveznosti do države.
B) Tehnična opremljenost
Tehnološki park:
Prostorski pogoji: prejemnik mora imeti
ustrezne delovne in pomožne prostore za
inkubirana podjetja, in sicer vsaj 1000 m2
v uporabni funkciji za inkubirana podjetja
(pisarniško pohištvo – miza, omara, predalčnik, miza za sestanke s 4–6 stoli, proizvodne prostore in laboratorije z opremo
ter ustrezno informacijsko in komunikacijsko
opremo, ki zagotavlja vodenje podatkovne
baze uporabnikov, pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko, arhiviranje
dokumentov v elektronski obliki in stalen
dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi
varnostnimi zaščitnimi sredstvi).
Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta,
naprava za faksiranje.
Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema
za pisarniško poslovanje, optično branje in
elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran.
Zagotovljen ločen prostor za sprejem
uporabnikov.
Podjetniški inkubator:
Prostorski pogoji: prejemnik mora imeti
ustrezne delovne in pomožne prostore za
inkubirana podjetja, in sicer vsaj 500 m2 v
uporabni funkciji za inkubirana podjetja (pisarniško pohištvo – miza, omara, predalčnik,
miza za sestanke s 4–6 stoli, proizvodne
prostore ter ustrezno informacijsko in ko-
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munikacijsko opremo, ki zagotavlja vodenje
podatkovne baze uporabnikov, pretvarjanje
pisnih dokumentov v elektronsko obliko,
arhiviranje dokumentov v elektronski obliki
in stalen dostop do interneta, zavarovan z
ustreznimi varnostnimi zaščitnimi sredstvi).
Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta,
naprava za faksiranje.
Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema
za pisarniško poslovanje, optično branje in
elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran.
Zagotovljen ločen prostor za sprejem
uporabnikov.
(Priloga št. O-II.)
C) Kadrovska zasedba, ki velja tako za
tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje: prejemnik mora predložiti podatke
o kadrovski strukturi iz katerih bo razvidno
število zaposlenih in usposobljenost kadra
znotraj tehnološkega parka ali podjetniškega inkubatorja in mreža zunanjih strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki podpirajo razvoj
podjetij v tehnološkem parku ali podjetniškem inkubatorju.
D) Drugi pogoji, ki veljajo tako za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje:
D.1.) Prejemnik mora k ponudbi predložiti pismo o nameri, v katerem mora biti izkazan interes za sodelovanje z institucijami
znanja (R & R organizacije, velika podjetja
– tudi multinacionalke).
D.2.) Prijavijo se lahko tisti tehnološki
parki in podjetniški inkubatorji, ki:
– zagotavljajo ustrezno infrastrukturo
(prostorsko, tehnično, kadrovsko) in je le-ta
ob prijavi v uporabnosti;
– zagotavljajo minimalno število vključenih inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega
parka oziroma podjetniškega inkubatorja.
D.3.) Prejemnik mora predložiti podatke o delovanju tehnološkega parka oziroma
podjetniškega inkubatorja za vsa leta delovanja, in sicer o:
– območju, ki ga pokriva;
– ciljnih skupinah – inkubiranih podjetjih
(število inkubiranih podjetij vključenih v tehnološki park oziroma podjetniški inkubator,
sektor dejavnosti vključenega inkubiranega
podjetja, rast števila podjetij po posameznih
letih, rast števila zaposlenih v inkubiranih
podjetjih);
– razpoložljivosti prostora – skupne površine ter stopnje zasedenosti prostora, danega v najem podjetjem do 4 leta in stopnje
uporabe podpornih storitev podjetij, ki jih
koristijo;
– rasti dodane vrednosti in dodane vrednosti na zaposlenega v povprečju za vsa
inkubirana podjetja.
D.4.) Prejemnik mora k ponudbi predložiti izvedbeni akcijski načrt izvajanja aktivnosti, vključno s stroški delovanja in stroški
storitev, pričakovanimi rezultati ter poročilo
o delu.
Prejemnik mora k ponudbi predložiti
praktični primer standardnih storitev, ki jih
nudi inkubiranemu podjetju za vsako leto
delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2.
leto delovanja, 3. leto delovanja...).
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v roku in vloge, ki niso skladne z
namenom razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.
VI. Merila za izbor ponudnikov
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Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
prijavne pogoje za kandidiranje in bodo
skladne z namenom javnega razpisa,
bo ocenila razpisna komisija. Razpisna
komisija bo ocenila predložen Akcijski načrt
s pričakovanimi rezultati ter poročilo o delu
na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
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ljo na internetnem naslovu http://www.japti.si
ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni
dan do 14. ure (tel. 01/589-18-96).
IX. Predvideni datum objave javnega
razpisa: besedilo najave objave javnega

Kakovost predstavljenega akcijskega načrta in pričakovanih rezultatov ter poročila o delu
Merilo
1

2

3

4

Najvišje
število
točk

Akcijski načrt (jasnost načrta izvedbe aktivnosti, terminski načrt
– mejniki, rezultati, predstavitev indikatorjev merjenja) in praktični
model standardnih storitev, ki jih nudi inkubiranemu podjetju za
vsako leto delovanja 0–30 točk
Finančni načrt (transparentnost finančne konstrukcije- realna
ocena višine predvidenih stroškov za izvajanje podpornih
aktivnosti, transparenten izkaz upravičenih stroškov glede na
predlagane aktivnosti) 0–20 točk
Usposobljenost za izvedbo akcijskega načrta (tehnična
infrastruktura, zagotavljanje skupnih storitev, kadrovska zasedba,
povezava z institucijami znanja, organizacijska struktura) 0–20
točk
Poročilo o delu (doseganje merljivih rezultatov- rast števila
inkubiranih podjetij, rast števila zaposlenih...)
0–30 točk
Skupaj

30

20

20
30
100

Maksimalno število točk je skupaj 100.

JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje določene s tem razpisom ter dosegli
60 točk.
VII. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo na naslovu: petra.drobne@japti.si.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na vo-

razpisa je le informativno ter se lahko
razlikuje od uradnega besedila, ki bo
objavljeno v Uradnem listu RS predvidoma
do konca avgusta 2006.

Št. 1301/06
Ob-20495/06
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 36/04 - UPB1), Pravilnikom o
načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Ur.
l. RS, št. 120/04), določil Pogodbe o financiranju javnih pooblastil Socialne zbornice
Slovenije v letu 2006 št. 46114-12/2005, z
dne 19. 12. 2005 ter v skladu s sklenjenimi
aneksi k tej pogodbi, objavlja Socialna zbornica Slovenije

re izobraževalnih programov objavljenih po
tem razpisu, ki se bodo izvajali v študijskem
letu 2006/2007. Na razpisu lahko kandidirajo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje navedene v razpisu.
3. Struktura izobraževalnih programov:
za leto 2006 razpisujemo naslednjo strukturo izobraževalnih programov, v okviru katere so posamezniki lahko izbrani za sofinanciranje individualnega izobraževanja
v programu, ki se izvaja v študijskem letu
2006/2007:
3.1. Dodiplomski študijski programi
Sofinancira se šolnina 4. letnika študijskega (visokošolskega ali univerzitetnega)
programa ali zagovor diplomskega dela
družboslovnih strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69.
členom Zakona o socialnem varstvu (ZSV).
3.2. Podiplomski študijski programi
Sofinancira se šolnina 1., 2. letnika podiplomskega študijskega programa ali zagovor podiplomskega dela družboslovnih
strok, ki se povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV.
3.3. Programi usposabljanja
Sofinancira se kotizacija verificiranega
programa usposabljanja, ki traja najmanj
eno leto ter se zaključi z verificiranim potrdilom ali certifikatom, uveljavljenim na področju socialnega varstva v Sloveniji. Prednost

javni razpis
za sofinanciranje individualnega
izobraževanja v študijskem letu
2006/2007
Letošnji razpis daje prioriteto podiplomskim študijskim programom, saj so potrebe
po dodiplomskih znanjih na področju socialnega varstva v večji meri zadovoljene
(večina strokovnih delavcev ima visoko izobrazbo).
A) Besedilo javnega razpisa
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zbornica).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje izobraževalnih programov v
študijskem letu 2006/2007. Izbrani so lahko
posamezniki, vključeni v različne struktu-

JAPTI,
javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije

pri sofinanciranju programov usposabljanja
bodo imeli posamezniki, ki bodo vpisani v
zaključni letnik verificiranega programa, če
usposabljanje traja več let.
3.4. Program za vodenje socialno varstvenega zavoda
Sofinancira se šolnina izobraževalnega
programa, ki traja do 410 ur, razdeljenih v
eno leto, ki ga je določila Socialna zbornica
Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje ter se zaključi z verificiranim potrdilom,
ki predstavlja javno listino.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja ni mogoče za programe:
– ki so že sofinancirani iz sredstev Socialne zbornice Slovenije,
– ki so krajši od enega leta,
– ki se ne povezujejo s področjem socialnega varstva v skladu z 69. členom ZSV,
– ki se ne zaključijo z diplomskim ali podiplomskim delom oziroma z verificiranim
potrdilom ali certifikatom, uveljavljenim na
področju socialnega varstva.
Sofinanciranje individualnega izobraževanja tudi ni mogoče za kandidate, ki so
že bili sofinancirani iz sredstev zbornice,
pa niso v roku izpolnili svojih pogodbenih
obveznosti.
4. Splošni pogoji
Kandidirajo lahko posamezniki, ki so:
4.1. Strokovni delavci na področju socialnega varstva v skladu z 69. členom Zakona
o socialnem varstvu.
4.2 Individualni člani ali kolektivni člani
Socialne zbornice Slovenije.
4.3. Vpisani v izobraževalni program v
študijskem letu 2006/2007.
4.4. Nimajo neporavnanih obveznosti do
Socialne zbornice Slovenije.
4.5. Pravočasno in posamično poslali
vlogo.
4.6. Zaposleni za nedoločen ali določen
čas na delovnem mestu, na katerem opravljajo dela in naloge s področja socialnega
varstva.
Kandidati morajo ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero potrjujejo izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev. Listine
morajo biti priložene v izvirniku ali v overjeni
kopiji. Listina se lahko overi samo pri notarju (notarska overitev) ali pri Upravni enoti
(upravna overitev). Potrdilo »kopija enaka
izvirniku« lahko za potrebe tega razpisa izda
le Socialna zbornica Slovenije ob predložitvi
izvirnika.
5. Vsebina vloge kandidata/ke mora vsebovati: splošne podatke (točke 5.1.-5.3.),
vsebinske podatke (točke 5.4.-5.6.) in dokazila (točka 5.7.)
5.1. Podatki o kandidatu/kandidatki:
Ime in priimek
Naslov
Poštna številka in pošta
Kontaktni naslov
Davčna številka
Številka osebnega
računa (TRR)
Naziv banke/enota
banke
Izobrazba
Poklic
Število let delovne dobe
v socialnem varstvu
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Članstvo v Socialni
zbornici Slovenije
Stacionarna in mobilna
telefonska številka
Elektronska pošta (email)
Naziv in naslov organizacije, kjer je kandidat/ka zaposlen/a
Tel. službeni
Delovno mesto kandidata

a) individualno
b) kolektivno

5.2. Podatki o izobraževalni organizaciji:
Naziv
Naslov
Poštna številka in pošta
Odgovorna oseba
Davčna številka
Davčni zavezanec
Številka poslovnega
računa (TRR)
Ali izdaja javno veljavno
listino
5.3. Podatki o izbranem izobraževalnem
programu:
Ime programa (npr.
socialno delo)
Vrsta izobraževanja
(dodiplomsko, podiplomsko, programi usposabljanja, program za
vodenje socialno varstvenega zavoda)
Trajanje izobraževanja
Vpis v študijskem letu
2006/2007
Višina šolnine, kotizacije
Višina šolnine zahtevana
od SZS (Socialne zbornice Slovenije)
Višina že pridobljenih
sredstev
5.4. Predstavitev izobraževalnega programa, za katerega sofinanciranje kandidirate (ne velja za dodiplomske programe
izobraževanja).
5.5. Mnenje delodajalca o izbranem izobraževanju oziroma izjava vlagatelja, da se
izobražuje v lastnem interesu.
5.6. Individualna predstavitev (v skladu z
navodili, ki so priloga razpisa).
5.7. Dokazila:
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o vpisu v izbran izobraževalni
program,
– obvestilo organizatorja izobraževanja o
šolnini/kotizaciji letnika/stopnje izvedbe izobraževanja v študijskem letu 2006/2007.
Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati
v strokovni službi Socialne zbornice Slovenije, Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan v času razpisa od 8. do 15. ure ali na
spletni strani zbornice www.soczbor-sl.si.
6. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če kandidat v celoti
izpolnjuje vse pogoje iz razpisa ter priloži
vsa zahtevana dokazila. Kandidat s podpisom prijave potrjuje resničnost vseh navedb
v vlogi. Podatki bodo varovani v skladu z

Št.

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št. 86/04 in 113/05).
Kandidati, ki bodo posredovali nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi.
7. Merila za izbor
Nepravočasno prispele in napačno označene vloge se ne obravnavajo. Pravilne in
primerne vloge imajo možnost izbora na
podlagi naslednjih meril:
7.1. izpolnjevanje splošnih pogojev razpisa,
7.2 usklajenost izbranega izobraževalnega programa z delovnim področjem kandidata in dejavnostjo socialnega varstva,
7.3 razvidnost razvoja poklicne kariere
posameznika iz njegove individualne predstavitve za področje socialnega varstva.
8. Višina sofinanciranja
Sofinanciranje se izvede za program, ki
se izvaja v študijskem letu 2006/2007. Kandidati lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje v višini predvidoma največ do 150.000
tolarjev oziroma v višini, ki bo sorazmerna
glede na zagotovljena sredstva za razpis in
število izbranih kandidatov. Višina odobrenih
sredstev bo odvisna tudi glede na višino v
vlogi zahtevanih sredstev in višino šolnine.
Orientacijska sredstva za sofinanciranje
individualnega izobraževanja v letu 2006 so
predvidena v višini 16,500.000 tolarjev.
V primeru, da ustrezna sredstva ne bodo
zagotovljena, bo vrednost spremenjena oziroma bo ta razpis razveljavljen. Morebitna
razveljavitev razpisa bo objavljena v mesecu oktobru 2006 v Uradnem listu RS.
9. Pogodba o sofinanciranju
Izbrani kandidati bodo podpisali pogodbo
o sofinanciranju individualnega izobraževanja s Socialno zbornico Slovenije, sredstva
bodo nakazana neposredno izobraževalni
organizaciji, izjemoma kandidatu. Kandidati
se s pogodbo obvežejo, da bodo:
9.1. pridobljeno znanje ustrezno uporabljali pri strokovnem delu na področju socialnega varstva;
9.2. pri zaključni nalogi (če jo izobraževalni program predvideva), upoštevali področje socialnega varstva in uporabnost naloge za socialno varstveno dejavnost ter se
po potrebi posvetovali s SZS;
9.3. izobraževanje oziroma študijsko leto
uspešno zaključili in o tem obvestili SZS do
15. oktobra 2007;
9.4. posredovali en izvod diplomske/specialistične/magistrske naloge v 15 dneh po
zagovoru, če se sofinancira zagovor naloge;
9.5. pripravili pisno nalogo na temo, ki si
jo samostojno izberejo, povežejo z izbranim
izobraževalnim programom, delovnim področjem in dejavnostjo socialnega varstva.
Pomembno je, da je iz naloge razvidno novo
pridobljeno znanje v povezavi s praktičnim
delom. Pisna naloga oziroma povzetek obsega pet tipkanih strani in se na SZS posreduje do konca junija 2007;
9.6. dovolili zbornici, da predstavi njihove
avtorske prispevke/povzetke, jih v soglasju z
njimi preoblikuje in objavi na spletni strani.
Kolikor kandidati ne bodo izpolnili pogodbenih obveznosti v rokih, določenih s to
pogodbo, se kandidati zavežejo, da bodo
zbornici v 15 dneh po pozivu vrnili denar,
ki ga je SZS namenila sofinanciranju individualnega izobraževanja, sicer bo znesek
izterjan sodno.
10. Rok za oddajo vlog
Kandidati lahko pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do vključno 3. ok-
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tobra 2006 do 24. ure ali jih oddajo osebno
v tajništvo zbornice od 8. do 15. ure, vsak
delovni dan, do 3. oktobra 2006, v zaprti kuverti na naslov Socialna zbornica Slovenije,
Koseška c. 8, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje individualnega izobraževanja za
šol. leto 2006/2007« v levem zgornjem kotu
na naslovni strani ter z ustreznim naslovom
prijavitelja na hrbtni strani kuverte.
Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane kuverte bodo izločene. Pravilno opremljene vloge so vloge, oddane v
skladu s prvim odstavkom 10. točke tega
razpisa. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo zbornici predložena do datuma in
ure, določenih v tem razpisu. Pravočasne so
tudi vloge, ki bodo priporočeno odposlane
zadnji dan.
Informacije o razpisu in izpolnjevanju prijavne dokumentacije posredujeta Vilko Kolbl
na tel. 01/581-93-12, vilko.kolbl@soczborsl.si in Urša Borišek, na tel. 01/581-93-14,
ursa.borisek@soczbor-sl.si.
11. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih
zbornice, dne 10. 10. 2006 s pričetkom ob
10. uri. V primeru velikega števila ponudb
bo potekalo odpiranje še naslednji delovni
dan. Odpiranje ponudb ne bo javno! Vloge
bo odpirala štiričlanska komisija, imenovana
s sklepom Socialne zbornice Slovenije.
12. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
pisno, najkasneje do torka, 14. 11. 2006.
B) Razpisni obrazci (objavljeni in do
stopni na spletni strani zbornice)
C) Vzorec pogodbe (objavljeni in do
stopni na spletni strani zbornice)
Dodatek k razpisu: Navodila za pripravo
individualne predstavitve (točka 5.6.)
1. Izobraževalna in poklicna pot (1-2
strani):
– opis sedanjega delovnega mesta (s katero populacijo delate, kako delate, katere
metode uporabljate, kaj je najpomembnejše
pri vašem delu),
– predstavitev delovnih izkušenj, vsebinsko in kronološko od sedanje zaposlitve do
vseh preteklih zaposlitev; lahko predstavite
tudi pogodbena dela in prostovoljno delo,
– predstavitev dosedanjega formalnega
in neformalnega izobraževanja (opis, kronologija izbranih izobraževanj brez potrdil – s
poudarkom na zadnjih dveh letih, povezovanje pridobljenega znanja z delom),
– razlogi za izbor izobraževalnega programa, s katerim kandidirate za individualno sofinanciranje in predstavitev izbranega izobraževalnega programa v primeru
usposabljanja in mednarodnega izobraževanja,
– predstavitev nadaljnjega razvoja svoje
poklicne kariere (kje se vidite v naslednjih
letih, kaj boste še storili, da boste načrtovane cilje dosegli).
2. Reference (1-2 strani):
– objavljeni članki, prispevki, sodelovanje v medijih (navedite vir objave),
– sodelovanje in/ali vodenje delovnih
skupin, komisij in drugih strokovnih organov,
– predavanja v izobraževalnih programih,
– prostovoljno delo, sodelovanja v društvih, sodelovanje v in/ali vodenje projektov,
– razvoj programa za določeno skupino
uporabnikov.
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Datum odpošiljanja zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 10. 7. 2006.
Socialna zbornica Slovenije
Št. 100-15/2006
Ob-20357/06
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2006 (Ur. objave glasila Snežnik, št.
8/2005, z dne 24. 12. 2005) in Pravilnika o
nadomestitvi dela plače pripravnikov in za
novo zaposlene osebe na območju Občine
Ilirska Bistrica (Ur. objave glasila Snežnik,
št. 5 z dne 31. julija 2003 in št. 4 z dne 30. 6.
2006, spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev
dela plače pripravniku in za novo zaposleno
osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in ki v času od 1. 1. 2006,
najkasneje pa do 31. 12. 2006, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo 1 leta od zaposlitve osebe, za katero je
bila odobrena nadomestitev dela plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju
prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo
prejemanje pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki
izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
po prenehanju prejemanja pomoči ohrani
vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje v
Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo o
registraciji – izpisek iz sodnega registra (za
gospodarske družbe); potrdilo, da je vpisan
pri davčnem organu – priglasitveni list (za
samostojne podjetnike); dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za priprav
nike,
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– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal
skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje
kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka
2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev
kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na
osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s
povprečjem preteklih dvanajstih mesecev.
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo
nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda,
upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in
ne kot rezultat presežnih delavcev«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za
nadomestitev dela plače pripravniku le pod
pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, do
maksimalnega obsega sredstev v skladu z
zakonodajo. Sredstva se posameznim upravičencem lahko dodeli, če pomenijo spodbudo za realizacijo namena in cilja povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali
zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni,
na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma
so za to nujno potrebna.
Glede na potrjeno shemo pomoči »de
minimis« Občine Ilirska Bistrica, s strani
Komisije za nadzor državnih pomoči, RS
Ministrstva za finance, se pri dodeljevanju in
poročanju o dodeljenih pomočeh upošteva
področna zakonodaja.
3. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo
zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom v
zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Višina sredstev tega razpisa je 1,360.000
SIT.
(Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2006 (Ur. obja-

ve glasila Snežnik, št. 8/2005, z dne 24. 12.
2005), pod postavko 27, konto 4119.)
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50% izhodiščne
plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred
po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero področje se dodelijo
sredstva za nadomestitev dela plače, za
katerega je delodajalec uspel s prijavo na
razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog
Vloge morajo na naslov prispeti:
– do 4. 8. 2006 do 11. ure (za prvo odpiranje),
– do 8. 9. 2006, do 11. ure (za drugo
odpiranje),
– do 6. 10. 2006, do 11. ure (za tretje
odpiranje),
– do 3. 11. 2006, do 11. ure (za četrto
odpiranje),
– do 1. 12. 2006, do 11. ure (za peto
odpiranje).
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 1. 12. 2006. Zaključitev
javnega razpisa se objavi. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo
imeti oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis – nadomestitev dela plače pripravnika.«.
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila 3-članska komisija, ki
jo imenuje župan in jo sestavljata 2 delavca
občinske uprave in 1 član Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica. Komisija o navedenem sestavi predlog za razdelitev sredstev,
ki ga predloži v obravnavo županu. Slednji
bo na podlagi poročila komisije, pogojev in
meril tega razpisa ter predpisanih kriterijev
uporabe proračunskih sredstev s sklepom
odločil o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v
roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da vloge dopolnijo v roku 3 dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 15 dni od datuma določenega za odpiranje vlog.
7. Brezplačna razpisna dokumentacija,
z navodili vlagateljem za prijavo, je na voljo
na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni
dan od 8. do 11. ure. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po pošti ali po
elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije: obcina.ilirskabistrica@ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/714-13-61, pri
Nevenki Tomšič ali Tatjani Urbančič.
Občina Ilirska Bistrica
Št.371-48/2006
Ob-20359/06
Občina Bled, Cesta svobode št. 13, Bled,
objavlja na podlagi sklepa nadaljevanja 27.
seje Občinskega sveta Občine Bled z dne
30. 3. 2006
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javni razpis
za zbiranje ponudb za dodelitev stavbne
pravice za postavitev garažne hiše
1. Namen razpisa: Občina Bled poziva
potencialne ponudnike, da v danem oddajo
nezavezujočo ponudbo za pridobitev stavbne pravice za izgradnjo garažne hiše na
Bledu.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev stavbne pravice za izgradnjo garažne hiše s kapaciteto najmanj 450 parkirnih
mest, od tega najmanj 300 za javno rabo, ki
jo bo izbrani investitor zgradil pod zemljišči
parc. št. 56/1, parc. št. 81/1, parc. št. 81/10
in delu parc. št. 77, vse k.o. Želeče, skladno
z veljavnimi občinskimi dokumenti.
3. Vsebina ponudbe
Potencialni ponudniki morajo s ponudbo
predložiti:
1. podatke s katerimi predstavijo svoj
finančni in poslovni položaj,
2. idejni projekt izgradnje garažne
hiše in spremljajočih površin,
3. prometno ureditev in povezavo garažne hiše z dovoznimi cestami,
4. znesek ponujenega enkratnega na
domestila za stavbno pravico,
5. čas izgradnje garažne hiše.
4. Kriteriji za vrednotenje ponudb
Ponudbe bodo vrednotene po kriteriju
višine ponujenega enkratnega nadomestila
za stavbno pravico, času izgradnje garažne
hiše ter ustreznosti prometne ureditve.
Ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe se bodo v nadaljevanju lahko udeležili
postopka pogajanj za sklenitev pogodbe.
5. Informacije: ponudniki lahko dobijo podrobnejše informacije o predmetu razpisa
za namene oblikovanja ponudbe na upravi Občine Bled, Cesta svobode št. 13, tel.
04/575-01-00.
6. Rok za oddajo ponudb: ponudniki morajo svoje ponudbe poslati Občini Bled, Cesta svobode št. 13, 4620 Bled, v roku 15 dni
od dneva objave razpisa, v zaprtih ovojnicah
z oznako »razpis za garažno hišo«.
7. Ostalo: obveznost Občine Bled, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Bled lahko kadarkoli začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
Ponudniki nosijo vse stroške povezane
z izdelavo in posredovanjem ponudbe. Občina Bled teh stroškov ne krije ne glede na
potek in izid javnega razpisa.
Občina Bled
Ob-20371/06
Na podlagi Pravilnika o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 108/04), Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa na področju športa, mladine, tehnične kulture in preventivnih programov
zdravja v Mestni občini Novo mesto (šifra:
600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št.
68/02, 44/02 in 72/05) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov v javnem interesu,
3. del razpisa
1. Predmet razpisa
A) Mestna občina Novo mesto razpisuje
3. del proračunskih sredstev za založnoški in knjigarniški program, ki zajema za-
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ložniško dejavnost s področja leposlovja,
humanistike, otroških zbirk in programov ter
glasbenega založništva mladih v letu 2006
v višini 4,000.000 SIT.
B) V 3. delu občina razpisuje sredstva v
višini 2,000.000 SIT za galerijski program,
ki zajema subkulturna gibanja mladih na
področju vizualnih umetnosti.
2. Namen razpisa
A) Namen razpisa je sofinanciranje programov s področja založništva s poudarkom
na mladinski in otroški literaturi, humanističnih izdajah knjig, glasbenemu založništvu v
Mestni občini Novo mesto. Poudarek mora
biti na mlajših ustvarjalcih in njihovih prvencih. Izdana dela pa naj bodo dostopni otrokom, mladim ter odrasli publiki. Za program
mora skrbeti strokovna kadrovska zasedba,
hkrati pa prijavitelj mora imeti prostorsko
in organizacijsko zasnovo. Priporočljivo je,
da programi zajemajo tudi edukativni nivo
približevanja knjig otrokom in mladim skozi
literarna srečanja, ure pravljic, knjižne sejme
in natečaje.
B) Namen razpisa je sofinanciranje programov s področja vizualnih umetnosti subkulture mladih. Sofinanciran bo galerijski
program s kvalitetnimi in sodobnimi pristopi
k novim trendom s področja likovne umetnosti, fotografije, inštalacij ter ostalih področij vizualne umetnosti v Mestni občini
Novo mesto. Poudarek mora biti na mlajših
ustvarjalcih. Razstavni program pa mora biti
dostopen otrokom, mladim ter odrasli publiki. Za program mora skrbeti strokovna kadrovska zasedba, hkrati pa prijavitelj mora
imeti prostorsko in organizacijsko zasnovo.
Program za otroke ali mlade predstavlja
zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz
več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot
potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa
v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo
skozi katero uresničuje zastavljene cilje,
evaluira svoj program ter jasno opredeljeno
finančno konstrukcijo.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov,
Ur. l. RS, št. 38/94),
– društva in zveze društev,
– zasebni zavodi,
– druge nepridobitne organizacije.
Vse omenjene organizacije, društva, zasebni zavodi ali zveze morajo imeti sedež v
Mestni občini Novo mesto.
Nosilci kandidirajo s programi, ki so predvsem namenjeni otrokom in mladim med
15. in 27. letom starosti na območju Mestne
občine Novo mesto in potekajo kontinuirano
vsako leto že več kot 5 let.
Razpis ni namenjen mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim
aktivnostim mladih, ki prispevajo k umetniški
in kulturni osveščenosti otrok in mladih.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
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5. Splošni razpisni kriteriji
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih kriterijev, ki bodo upoštevani pri razdeljevanju sredstev:
– vlagatelji morajo kandidirati s programi,
ki v Mestni občini potekajo že več let (najmanj 5) in so predvsem namenjeni otrokom
in mladim,
– programi se morajo izvajati v Mestni
občini Novo mesto,
– vlagatelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo
programa,
– pomembnost programa (popularizacija
subkulture mladih na področju založniške in
knjigarniške dejavnosti),
– število mladih, ki jih program zajema,
– trajanje programa,
– sodelovanje z Mestno občino Novo
mesto,
– nepridobiten značaj programa,
– zaprošen znesek financiranja posameznega programa ne sme presegati višine
sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave,
ki bodo zadostile naslednjim prednostnim
kriterijem:
– programi, ki so v javnem interesu občine in zajemajo subkulturo mladih s področja založniške in knjigarniške dejavnosti
za otroke in mlade ter subkulturo mladih s
področja vizualne umetnosti oziroma galerijskega delovanja mladih,
– pospeševanje
kulturno-umetniške
ustvarjalnosti otrok in mladih ter omogočanje dostopnosti do kulturnih programov,
– programi, ki presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualni in inovativni pristop,
– finančna konstrukcija programa (prijavitelj bo vsaj polovico sredstev pridobil iz
virov, ki niso iz proračuna Mestne občine
Novo mesto),
– nosilci programa imajo večletne izkušnje in reference,
– program je predstavljen kratko in jedrnato,
– je časovno opredeljen,
– ima jasne cilje,
– ima ustrezno kadrovsko zasedbo,
– vlagatelj zagotavlja ustrezen prostor,
– program se izvaja v starem mestnem
jedru,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, kolikor je predlagatelj že
kandidiral na razpise občine v prejšnjih letih
(oddana vsebinska in finančna poročila),
– prijavitelj lahko s programom kandidira
le na en javni razpis Mestne občine Novo
mesto.
7. Uporaba kriterijev
Prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno
vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija
upoštevala le eno vlogo.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih programov, izločila morebitne
programe, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih
kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja
programa.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih otroškim in mladinskim programom v javnem interesu, 3. del v
letu 2006 znaša 4,000.000 SIT za založništvo mladih ter 2,000.000 SIT za galerijsko
dejavnost mladih.
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9. Obdobje za porabo: sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: 3. del javnega razpisa
za otroške in mladinske programe je objavljen 14. 7. 2006. Rok za prijavo traja do
28. 7. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto,
– društva, ki se prvič prijavljajo na razpis
morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto,
– reference prijavitelja (časopisni članki,
objave, priznanja),
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj
dvigne v razpisnem roku na Mestni občini
Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto.
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno
razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo
komisija za odpiranje ponudb izločila prijave.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do dne 28. 7. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka
pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – otroški in mladinski
programi 2006, 3. del razpisa«, na hrbtni
strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 28. 7.
2006 oziroma do tega dne ni bila predložena
na vložišču Mestne občine Novo mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
našteta pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: komisija za odpiranje vlog bo odprla
vloge 28. 7. 2006.
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto

Javne dražbe
Ob-20143/06
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 62/99,
40/01, 75/03 in 127/03) in sklepa Občinskega sveta občine Črna na Koroškem z dne
11. 5. 2006, Občina Črna na Koroškem s
sedežem v Črni na Koroškem, Center 101
razpisuje
javno dražbo
ki bo v četrtek, 3. 8. 2006, ob 11. uri v
prostorih Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem, sejna soba,
2. nadstropje, za prodajo naslednje nepremičnine:
1. Nepremičnina, v naravi stanovanje na
naslovu Center 117, Črna na Koroškem, s
koristno površino 48,99 m2, stoječa na par.
št. 254/1, s solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah ter zemljišču, za
izklicno ceno 4,027.949,20 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene za nepremičnino na par. št.
254/1 znaša 100.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za
omenjeno nepremičnino.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Varščino je potrebno plačati pred javno
dražbo na transakcijski račun Občine Črna
na Koroškem 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup stanovanja znaša
10% od vrednosti parcele.
2. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj
nastopa pri nakupu stanovanja za katerega
je plačal varščino. V primeru, da dražitelj z
nakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v kupnino.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, iz katerega bo razvidno, da imajo
sedež na območju Republike Slovenije in
fizične osebe s potrdilom, da so državljani
Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
4. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine
je bistveni element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje

za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiško
knjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa
bo podan zemljiškoknjižni predlog.
5. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo po telefonu 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Št. 478-0001/2006
Ob-20360/06
Občina Bled na podlagi 39. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled,
tel: 04/575-01-00, e-mail: obcina@bled.si.
2. Predmet prodaje: stanovanjski objekt
Kolodvorska cesta 11 na Bledu, parc. št.
276/2 k.o. Rečica in pripadajoče zemljišče
parc. št. 277/2 k.o. Rečica za izklicno ceno
39,000.000 SIT. Ogled nepremičnine bo možen po dogovoru.
3. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo
sedež na območju RS oziroma na območju
države članice EU in fizične osebe, ki so
državljani RS oziroma države članice EU.
Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu
in osebni dokument (na vpogled). Z dokazilom o izpolnjevanju pogoja se dražitelj izkaže pred začetkom dražbe.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj, ki uspe na dražbi, ne sklene pogodbe
oziroma se ne odzove na podpis prodajne
pogodbe v 15 dneh, si prodajalec zadrži
vplačano kavcijo. Plačilo celotne kupnine v
roku je bistvena sestavina pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek, 3. avgusta 2006 ob 12. uri v
sejni sobi Občine Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
6. Izklicna cena: 39,000.000 SIT. Najmanjše večanje izklicne cene je 250.000
SIT. Kupnino mora dražitelj plačati v 8 dneh
po podpisu prodajne pogodbe na podračun
Občine Bled, št. 01203 – 0100007903, sklic
28 75027 – 7200013 – 47800106.
7. Višina kavcije: dražitelji morajo pred
pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene za objekt in pripadajoče zemljišče na podračun Občine Bled, št. 01203
– 0100007903, sklic 28 75027 – 7200013
– 47800106 oznako »Kavcija za javno dražbo«. Z dokazilom o izpolnjevanju pogoja se
dražitelj izkaže pred začetkom dražbe.
Udeleženci, ki ne uspejo na dražbi, so
dolžni pooblaščencu takoj po zaključku
dražbe predložiti številko osebnega računa
za fizične osebe oziroma številko transakcijskega računa za pravne osebe, na katerega
se vrne plačana kavcija.
Vplačana kavcija se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem
pa se vrne brez obresti najpozneje v 15
dneh po javni dražbi oziroma po obvestilu
dražitelja o številki njegovega osebnega oziroma transakcijskega računa.
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8. Izbor najugodnejšega dražitelja: najugodnejši dražitelj bo izbran na javni dražbi.
Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Če je ponudnik samo eden, je objekt
prodan za izklicno ceno.
2. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno, objekt ni prodan, če
eden ne zviša svoje ponudbe.
4. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
5. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
6. Če se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno objekta
po navedenih pogojih.
Plačilo kavcije se šteje za dano ponudbo
za nakup objekta najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže ponudnika do zaključka
dražbe in do tedaj ne more odstopiti ali jo
kakorkoli drugače razveljaviti.
9. Sklenitev pogodbe
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine ter
izpolnitvi drugih obveznosti kupca. Kupcu bo
po plačilu celotne kupnine izdano zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice.
Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške, kot so overitev pogodbe ter
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, izroči pooblaščencu še dokumente, iz katerih sta
razvidna enotna matična in davčna številka, ki so potrebni za sestavo prodajne pogodbe.
10. Drugi pogoji
1. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
4. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganje s stvarnim premoženjem
občine s soglasjem župana lahko postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Dodatne informacije: podrobnejše
informacije v zvezi z razpisom in ogledom
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
naslovu: Občina Bled, Cesta Svobode 13,
4260 Bled ali po telefonu 04/575-01-20 ali
041/261-245, v času uradnih ur pri Maksu
Osvaldu.
Občina Bled
Ob-20463/06
Na podlagi 80 f. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 14. člena Statuta Občine
Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, 74/05) in sklepa občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba z dne, 23. 6. 2006, Občina ŠempeterVrtojba, s sedežem Cesta goriške fronte 11,
Šempeter pri Gorici, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje sta parceli št. 362/5, njiva, v izmeri 3264 m2, in 3437/1, pot v izmeri
632 m2, obe k. o. Vrtojba, po lokacijski informaciji gradbeni parceli-območje za proizvodne dejavnosti, ki se prodajata v paketu, po
izklicni ceni 19.200 SIT za m2 zemljišča.

Št.

V navedeni izklicni ceni ni zajet DDV, ki
ga plača kupec.
II. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki bodo pred začetkom dražbe
predložile potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije ali osebno izkaznico, in pravne
osebe, ki bodo predložile največ 10 dni star
izpisek iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, vse v izvirniku ali po notarju overjeni
fotokopiji. Pooblaščenci fizičnih ali pravnih
oseb se morajo pred začetkom dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve
in druge stroške v zvezi s prodajo zadevnih
nepremičnin nosijo kupci.
3. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% vrednosti nepremičnin, ki so predmet dražbe, na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba, številka
01383-0100014409 z obveznim sklicem na
številko 030-41-4/2004-4 ter dokazilo o vplačilu kavcije predložiti na javni dražbi.
4. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je 500.000 SIT.
5. O prodaji zadevnih nepremičnin se
sklene kupoprodajna pogodba.
6. Javna dražba za navedene nepremičnine bo 1. 8. 2006 v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba v Šempetru pri Gorici, Cesta
goriške fronte 11, ob 10. uri.
7. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo kavcija vrnjena brez obresti, v
roku 8 dni po končani dražbi, uspešnemu
dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko v soglasju z županom postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem poravna stroške v višini
izkazanih.
III. Sklenitev pogodbe
Kupec mora skleniti kupno pogodbo najpozneje v 30 dneh po opravljeni javni dražbi
in poravnati celotno kupnino v 8 dneh od
sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pogodbe.
Če kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je odstopil od
pogodbe in se mu varščina ne vrne, za opravljeno javno dražbo pa se smatra, da ni
uspela.
DDV in druge stroške v zvezi s prodajo
nepremičnin plača kupec.
Vse informacije o prodaji in ogledu navedenih nepremičnin so na voljo pri tajniku
občine Dušanu Bremcu, tel. 05/335-10-00,
vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
Občina Šempeter-Vrtojba

Razpisi delovnih
mest
Št. 1100-36/2006-01072-06

Ob-20555/06

Popravek
V javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji/-a
svetovalec/-ka v oddelku za davčni postopek v Ministrstvu za finance, Davčni upravi
RS, Generalni davčni urad, objavljenem v
Uradnem listu RS št. 71 z dne 7. 7. 2006,
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se prva in druga alineja objave spremenita
tako, da se pravilno glasita:
– univerzitetni/-a diplomirani/-a pravnik/-ca,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Špelo Povše,
tel. 01/478-29-53. Rok za prijavo na javni
natečaj je do vključno 24. 7. 2006.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 473/06
Ob-20011/06
Javni socialno varstveni zavod, Center
za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna,
Lokovina 10, 3204 Dobrna na podlagi 56.
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1), 37. in 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna in sklepa Sveta centra z
dne 30. 6. 2006, razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/ice centra.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04-UPB1) in
pet let delovnih izkušenj ali višjo strokovno
izobrazbo iz 69. člena tega zakona, dvajset
let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– predložiti svoj program razvoja Centra.
Kandidat mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega
zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o
socialnem varstvu je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega
programa za vodenje, mora pa ga opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Mandat
začne teči z dnem, ko izda soglasje k imenovanju minister, pristojen za socialno varstvo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo kandidati v 30 dneh od dneva objave razpisa na naslov Svet Centra, CUDV
Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna, s pripisom »razpis za direktorja/ico«.
Predsednica sveta CUDV Dobrna
Su 210500/2006
Ob-20012/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, 8270 Krško, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v pravosodju (vodja
kadrovske službe).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji svetovalec v pravosodju I, višji svetovalec v pravosodju II in
višji svetovalec v pravosodju III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 7 let za naziv višji
svetovalec v pravosodju, 6 let za naziv višji
svetovalec v pravosodju II in 5 let za naziv
višji svetovalec v pravosodju III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: opravljen državni izpit iz javne uprave,
izpit iz sodnega reda, poznavanje dela z
računalnikom in sistema MFERAC.
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Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tromesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo 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.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 – ih dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/488-17-36.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 47/2006
Ob-20013/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 62/05 – odločba
US, 75/05 – odločba US in 113/05) načelnik
Upravne enote Litija objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec na Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, Referat za okolje in prostor.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih
Upravne enote Litija, Litija, Jerebova ul.14.
Okvirna vsebina dela na delovnem mestu je:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– 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,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
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K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice ali druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
7. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
8. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/ka, ki bo podal pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred imenovanjem v naziv.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo v presojala na podlagi dokazil priloženih
k prijavi in razgovora s kandidati.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom/ko sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Upravna enota Litija, Jerebova ul.14, 1270
Litija. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj«.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za
dodatne informacije lahko pokličete na tel.
01/896-23-40.
Upravna enota Litija
Št. 502-06/2006
Ob-20014/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
in v skladu z 58. in 59. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 56/02,
110/02, 02/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06
in 23/06) generalna direktorica Veterinarske
uprave Republike Slovenije objavlja javni
natečaj za zasedbo enega uradniškega delovnega mesta
1. uradnega(e)
veterinarja(ke)
–
inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi RS,
Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Postojna, Oddelek za zdravstveno
varstvo in zaščito živali.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– obvladati morajo uradni jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– 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;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;

– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– pisno izjavo ali 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, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonodajo s področja veterinarstva, z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov in odločanje v skladu
z Zakonom o prekrških;
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja.
Izbrani(a)
kandidati(ke)
bo
delo
opravljal(a): v Veterinarski upravi Republike
Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija,
Območni urad Postojna, Oddelek za zdravstveno varstvo in zaščito živali, na naslovu
Kolodvorska 5a, 6230 Postojna.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv. V skladu z
12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana oseba,
ki nima strokovnega izpita za inšpektorja,
če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti izpit
za inšpektorja v roku enega leta od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z
dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in z navedbo delovnega mesta – na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati(ke) bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O
izbiri/neizbiri bo izbranemu(i)/neizbranemu(i)
kandidatu(ki) izdan in vročen sklep.
Po dokončnosti sklepa o izbiri bo z
izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Karmen Korošec).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
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Št. 04-200/06
Ob-20015/06
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, – stari, št. 12/91 in 8/96) in 26.
člena Statuta zavoda, Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Kidričeva 38 a, razpisuje delovno mesto
direktorja oziroma direktorice za
voda.
Poleg pogojev določenih z zakonom,
morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri s specializacijo ene od strokovnih
usmeritev po sistemizaciji delovnih mest
zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju dela zavoda, od tega
najmanj dve leti z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenjena za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
4-letnim mandatom.
Vsem zainteresiranim kandidatom oziroma kandidatkam so v času od dneva razpisa do roka oddaje na razpolago dokumenti
zavoda. Vpogled v dokumente je možen po
predhodni najavi po tel. 04/208-28-40 ali
04/208-28-42 med 10. in 12. uro.
Kandidature s kratkim življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati oziroma kandidatke poslati v 15 dneh
po objavi razpisa na gornji naslov priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Za razpis direktorja oziroma direktorice«.
O izboru bodo kandidati oziroma kandidatke obveščeni v 8 dneh po sprejetju sklepa
sveta zavoda.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-20092/06
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05,
21/06, 23/06) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06) objavljamo
javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova
28, Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: svetovalec
(m/ž) za nedoločen čas.
3. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj;
predpisane delovne izkušnje se kandidatu z
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem
skrajšajo na 7 mesecev.
4. Pogoji za imenovanje v naziv:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– državni izpit iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
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6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: da bo vloga popolna, morajo
kandidati k prijavi, poleg življenjepisa, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v:
– točki 3.: fotokopijo diplome, specializacije ali magisterija in fotokopijo delovne
knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje,
– točki 4.: fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis
iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za
pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča
da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku,
– točki 5.: fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo (fotokopijo spričevala osnovne
ali srednje šole, fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju iz angleškega ali nemškega
jezika, ipd.);
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv: v naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen
strokovni izpit za imenovanje v naziv.
Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– koordinacija in izvajanje informiranja in
obveščanja javnosti za področje kohezijske
politike,
– spremljanje izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja,
– zagotavljanje in posodabljanje informacij za spletno stran.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami oziroma poznavanjem
ukrepov informiranja in obveščanja javnosti
o strukturnih skladih EU.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»svetovalec, šifra DM 1052«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Tamara Potočar, tel. 01/308-31-49, vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-naslov: tamara.potocar@gov.si.
Služba vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 32/2006
Ob-20111/06
Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 26, na podlagi 20.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Valvasorjeve knjižnice Krško (Ur. l. RS, št.
57/03) in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega
zavoda Valvasorjeve knjižnice Krško z dne,
27. 6. 2006 objavlja javni razpis za
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direktorja/direktorico
Valvasorjeve
knjižnice Krško.
Kandidati/tke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika.
K prijavi morajo kandidati/tke predložiti
program dela in razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice Valvasorjeve knjižnice Krško traja 5 let.
Kandidati/tke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj-javni razpis: direktor/ica Valvasorjeve knjižnice Krško« priporočeno na
naslov: Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet
zavoda, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
v roku 8 dni od objave tega razpisa.
Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 30. 10. 2006.
Valvasorjeva knjižnica Krško,
Svet zavoda
Št. 110-29/2006-1
Ob-20118/06
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta v Carinski upravi Republike Slovenije, Generalnem carinskem uradu, Šmartinska 55, Ljubljana:
– višji carinski svetovalec – inšpektor
v sektorju za informatiko, Oddelku za tehnološko podporo; za izvajanje nalog s področja strojne opreme, sistemskih, sporočilnih
in mrežnih sistemov, elektronske izmenjave
podatkov ter varnosti sistemov in podatkov.
Javni uslužbenec bo opravljal naloge v nazivu višji carinski svetovalec III – inšpektor.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne smeri ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (oziroma 3 leta in 4 mesece za univerzitetno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem).
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o carinski službi,
– državni izpit iz javne uprave,
– uporaba programske opreme,
– znanje tujega jezika.
Zaželjena strokovna znanja in delovne
izkušnje:
– vzdrževanje sistemske programske
opreme Novell, Windows (2000, 2003),
– IBM-AIX in Linux sistema,
– sistemska administracija delovnih postaj v Windows XP okolju,
– dobro poznavanje mrežnih protokolov
(predvsem TCP/IP),
– delo z oddaljenimi dostopi in VPN povezavami,
– vodenje projektov.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni
izpit iz javne uprave), pod pogojem, da bodo
v primeru izbora na delovno mesto navedeni
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izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidat, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za inšpektorja ga
mora v skladu z 42. členom Zakona o carinski službi (Ur. l. RS, št. 103/04-UPB in
113/05-ZJU-B) opraviti najkasneje v enem
letu po sklenitvi delovnega razmerja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje določene v 39. členu Zakona o
carinski službi.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ter poskusnim delom
v trajanju 5 mesecev.
Kandidati morajo k prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in sicer:
– potrdilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
ustrezno pisno dokumentacijo (na primer:
pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne
delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti,
– pisno izjavo kandidata ali potrdilo, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več ko šest
mesecev,
– pisno izjavo kandidata ali potrdilo, ki
ga izda krajevno pristojno sodišče, da zoper
njega ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne bo
priloženih dokazil o izpolnjevanju navedenih
pogojev, kratkega življenjepisa ter opisa dosedanjih delovnih izkušenj 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, Generalni carinski urad, Šmartinska c.
55, 1523 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na Nino Šoba, tel.
01/478-38-12.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 1711-06-468145/00
Ob-20120/06
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega
mesta, z naslednjimi pogoji za zasedbo:
višji svetovalec v Uradu za finančne
zadeve in javna naročila, Služba za računovodstvo in proračun, Oddelek za proračun in analize.
Delovno mesto je uradniško in se opravlja v treh uradniških nazivih, in sicer: višji
svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za kandidate z visoko strokovno izobrazbo oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj
za kandidate z univerzitetno izobrazbo.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
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Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri zahtevnejših nalogah s
področja proračuna in zaključnega računa,
– izvajanje zahtevnejših nalog pri upravljanju z EU sredstvi,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih ureja Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l.
RS, št. 42/02) ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UBP2).
Delo se opravlja na sedežu organa, na
Štefanovi ulici 2, Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in brez poskusnega dela.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1100-34/2006
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta od
prvega imenovanja v uradniški naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma dokazila o
pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo s katero kandidat izjavlja,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih dokazil in razgovora z njimi. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate v zvezi z delovnim področjem je Anelka Križaj, tel. 428-42-03.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 428-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-144/20026-31111
Ob-20128/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Mariboru.
Razpisni pogoji:

K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 504/06
Ob-20232/06
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 32/06 – uradno prečiščeno
besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju Zakon o
javnih uslužbencih) objavljamo javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
1. višji svetovalec v uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v nazivih: višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji
svetovalec III.
Opis del in nalog:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših del,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– smer: ekonomska, pravna, upravna,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 3 leta in 4 mesece za univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Zaželena znanja in izkušnje:
– poznavanje dela in predpisov s področja družbenih dejavnosti ter priprave izvrševanja proračuna (prednost pri zasedbi).
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. V primeru, da izbrani
kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz
upravnega postopka, je oba navedena pogoja dolžan izpolniti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
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– 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,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz 6. in 7. 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 6. alineji prejšnjega odstavka.
Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Marta Jarc).
Občina Tržič
Ob-20327/06
Svet posebnega javno socialno varstvenega zavoda Centra slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220
Škofja Loka, na podlagi sprejetega sklepa z
dne 9. 6. 2006 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta CSS Škofja Loka in Zakona o socialnem varstvu lahko imenovan/a kandidat/ka,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali
univerzitetna izobrazba druge družboslovne,
zdravstvene ali medicinske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– predložiti svojo vizijo dela zavoda.
Ali:
– višja izobrazba skladno z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu;
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– predložiti svojo vizijo dela zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za
dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je
15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati
bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Prijave z vsemi dokazili in vizijo dela zavoda se pošljejo na naslov: Center slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara
Loka 31, 4220 Škofja Loka, z oznako »Za
Svet zavoda – javni razpis«.
Svet zavoda Centra slepih,
slabovidnih in starejših Škofja Loka
Št. 111/06
Ob-20361/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 -UPB2)
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto

Št.

podsekretar (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
uradniškem nazivu podsekretar/sekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Zahtevana izobrazba:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem tehnične smeri.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj
7 let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave, ki ga lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega
leta po imenovanju v uradniški naziv,
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Naloge:
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja informacijske tehnologije,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– skrb za koordinacijo nabave in vzdrževanje računalniške opreme.
Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja diploma),
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče),
– pisno izjavo, da soglaša s tem da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01 in nasl.).
Potrdili iz 5. in 6. alinee ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred imenovanjem v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z znanji s področja informacijske tehnologije
in tehničnega varovanja.
Z izbranim kandidatom/-ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na lokaciji Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni
in začne teči naslednji dan po objavi tega
javnega natečaja. Prijave z dokazili izpolnjevanju natečajnih pogojev z življenjepisom
in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj
kandidati/-ke pošljejo na naslov: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana v zaprti
ovojnici z označbo »za javni natečaj« oziroma v elektronski obliki na elektronski naslov
gp.gs@gov.si.
Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne
in/ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Informacije dobite po tel. 01/478-17-55
(Dušan Hočevar).
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5697

Ob-20374/06
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj
za prosta uradniška delovna mesta:
1. Višji svetovalec (za področje denacionalizacije) v Oddelku za gospodarstvo
in občo upravo v Izpostavi Center, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
Mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
2. Višji svetovalec (za področje denacionalizacije) v Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo v Izpostavi Šiška, ki se lahko opravlja v nazivu
višji svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– vodenje zahtevnejših upravnih postopkov denacionalizacije,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino),
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šest-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
Mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
3. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Šiška, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
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– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in pet-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
Prekomorskih brigad 1 v Ljubljani.
4. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Vič-Rudnik, ki se lahko opravlja
v nazivu svetovalec III.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Zahtevani pogoji in znanja:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in pet-mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na lokaciji Trg
Mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
Prijavi pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in tč. 4 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih
dokazil:
– potrdila o državljanstvu ali fotokopijo
osebne izkaznice ali potnega lista,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba oziroma druge verodostojne
listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– potrdila ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi, iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka, bo
moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo,
da ni v kazenskem postopku, predložiti pred
imenovanjem v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo »za javni natečaj – višji svetovalec v Izpostavi Center« oziroma »za javni
natečaj – višji svetovalec v Izpostavi Šiška«
oziroma »za javni natečaj – svetovalec v
Izpostavi Šiška« oziroma »za javni natečaj
– svetovalec v Izpostavi Vič-Rudnik«), Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali na
elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si. Rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije. Če
je prijava poslana po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za
prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Ob-20462/06
Občina Jesenice v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni
natečaj za mesto
pripravnika na oddelku za okolje in
prostor, ki se bo usposabljal za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg zgoraj navedenega pogoja in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. 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,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Prijave na javni natečaj kandidati oddajo
na obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si. K obrazcu
kandidati priložijo življenjepis ter naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta, na katerem je slika,
– fotokopijo diplome.
Kandidat/ka, ki bo izbran/a, bo moral/a
predložiti še dokazila iz 4. in 5 točke. Potrdilo pod točko 4 izda Ministrstvo za pravosodje, pod točko 5 pa krajevno pristojno
sodišče.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
zahtevano dokumentacijo v roku 8 dni od
objave na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60
dneh od objave javnega natečaja. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom, ostalim kandidatom
pa bo izdan sklep o neizbiri. Kandidat/ka bo
opravljal/a delo na sedežu občinske uprave
Občine Jesenice, C. železarjev 6.
Dodatne informacije glede javnega natečaja se dobijo pri Slavki Brelih, direktorici
občinske uprave, tel. 04/586-92-32 (231).
Občina Jesenice
Ob-20478/06
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB), Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2000 Maribor, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
– višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – štiri prosta delovna mesta z delovnim razmerjem za določen čas;
– višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno
mesto z delovnim razmerjem za nedoločen
čas.
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden.
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 dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanju 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 krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru,
Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
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Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/23-47-245.
Višje sodišče v Mariboru
Ob-20657/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za mednarodno pravno pomoč, Direktorat za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč v Ministrstva za pravosodje
RS, pod šifro DM 244 v katalogu delovnih
mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto podsekretar v
Sektorju za logistiko, je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna strokovna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv podsekretar.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pri-
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dobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektni skupin.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
244.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-20658/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec II, v Sektorju za logistiko,
Direktorat za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje RS, pod šifro DM
211 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje RS.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec II in svetovalec I.
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Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja na podlagi 89.
člena ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
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– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– preverjanje kakovosti storitev in materialov ter usklajevanje med pravosodnimi
organi in izvajalci;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »Za javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro DM 211.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-20659/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar, v Sektorju za logistiko,
Direktorat za pravosodno upravo v Ministrstva za pravosodje RS, pod šifro DM
242 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje RS.
Prosto delovno mesto podsekretar v
Sektorju za logistiko, je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna strokovna izobrazba organizacijske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv podsekretar.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
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– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektni skupin.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»Za javni natečaj« in navedbo razpisanega
delovnega mesta, s šifro DM 242.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-20660/06
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št.
32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja glavne pisarne, v Sekretariatu
Ministrstva za pravosodje RS, pod šifro
DM 207 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje RS.
Prosto delovno mesto vodja glavne pisarne je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji referent II in
višji referent I.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega
delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba organizacijske ali pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv višji referent II.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– strokovni izpit iz upravnega poslovanja
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti najkasneje do
30. 7. 2007 na podlagi Uredbe o upravnem
poslovanju, Ur. l. RS, št. 20/05 in 106/05);
– strokovni upravni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na
ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja (kolikor ga je
kandidat opravil);
– dokazilo o strokovnem upravnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest me-
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secev ter da ni bila zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je
bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti,
kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje glavne pisarne;
– izvajanje strokovnega nadzora nad
razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva;
– urejanje dokumentarnega gradiva;
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;

Druge objave
Št. 131/2006-70

Ob-20572/06

Celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja IPPC
SI2004/016-710.03.01/2
Ministrstvo za okolje in prostor namerava
skleniti storitveno pogodbo za nadgradnjo
podatkovne baze o IPPC podjetjih in njeno
prilagoditev za izvajanje poročanja v skladu
z IPPC Smernico in E-PRTR Uredbo v Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
Slovenija, s finančno pomočjo sredstev Prehodnega vira, ki je program Evropske Unije.
Obvestilo o naročilu bo objavljeno na sledeči internetni strani: http://www.mop.gov.si rubrika “Razpisi in pozivi”. Rok za predložitev
prijav je 21. 8. 2006 ob 12. uri. Morebitne
dodatne informacije ali pojasnila/vprašanja
bodo objavljena na naslednji internetni strani: http://www.mop.gov.si rubrika “Razpisi in
pozivi”.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 131/2006-70

Ob-20573/06

Integrated Pollution Prevention and
Control IPPC
SI2004/016-710.03.01/2
Ministry of the Environment and Spatial
Planning intends to award a service contract
for upgrading database concerning to IPPC
installations, and adopting of database for
reporting according to IPPC directive and EPRTR Regulation in Environmental Agency,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenia, with
financial assistance from the Transition Fa-

Št.

– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »Za javni natečaj« in navedbo
razpisanega delovnega mesta, s šifro DM
207.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje

cility programme of the European Communities. The contract notice will be published on
the following website: http://www.mop.gov.si
section “Razpisi in pozivi”. The deadline for
submission of applications is 21. 8. 2006
at 12.00. Possible additional information or
clarifications/questions shall be published on
the following website: http://www.mop.gov.si
section “Razpisi in pozivi”.
Ministry of the Environment
and Spatial Planning
Št. 47803-381/2006/5
Ob-20560/06
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, na podlagi
29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo sedmih rabljenih osebnih
vozil
1. Predmet javnega zbiranja ponudb so
tri vozila Renault Clio, eno vozilo Renault
Kangoo 1,9 DI, eno vozilo Renault Megane Classic 1,6, eno vozilo Renault Safrane
RXE, eno vozilo Renault Laguna V6 in eno
vozilo Renault R4 GTL po načelu videnokupljeno. Skupna ocenjena vrednost vseh
vozil je 4,381.020 SIT.
2. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
vozil v celoti, sicer bo ponudba izločena.
Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino, vendar prodajalec ni dolžan skleniti
pogodbe, če je ponujena kupnina nižja od
ocenjene vrednosti. Prodajalec si pridržuje
tudi pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom,
prav tako lahko vlada ali komisija ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
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3. Ogled vozil je mogoč vsak delovni dan
po predhodnem dogovoru z Simonom Presekarjem (tel. 478-14-09).
4. Ponudbo je treba oddati osebno, po
kurirju ali s priporočeno pošto na naslov:
Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana najkasneje do 25. julija 2006. Ponudbo se odda v zaprti kuverti, na ovojnici mora biti oznaka 'Ne odpiraj
– ponudba za nakup vozil'.
Ponudba mora biti predložena v obliki in
s sestavinami, ki so predpisane v 'Navodilu
za pripravo ponudbe za nakup rabljenih vozil'. Kontaktna oseba za posredovanje 'Navodil' in ostalih informacij je Leon Gostiša
(leon.gostisa@gov.si, tel. 478-15-73).
Generalni sekretariat Vlade RS
Ob-20445/06
Povabilo
k oddaji ponudbe za komunikacijsko
strategijo za spodbujanje aktivnega
očetovstva
I. Povabilo k oddaji ponudbe
Vlada Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, Tržaška c. 19/a, Ljubljana, ki
ga zastopa direktorica mag. Tanja Salecl,
vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo
v postopku »Povabilo k oddaji ponudbe za
komunikacijsko strategijo za spodbujanje
aktivnega očetovstva«.
Predmet povabila so zasnova, produkcija, distribucija in predvajanje serije televizijskih in/ali radijskih oddaj / prispevkov
za spodbujanje aktivnega očetovstva in
odpravljanje stereotipov o vlogah žensk in
moških v družbi. Serija mora vsebovati vsaj
pet različnih, najmanj 20-minutnih oddaj /
prispevkov.
Urad za enake možnosti je strokovna
služba Vlade RS, ki deluje na področju uresničevanja enakih možnosti žensk in moških
ter preprečevanja in odpravljanja diskriminacije na vseh področjih družbenega življenja.
Naloge urada so opredeljene v Sklepu o
ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti (Ur. l. RS, št.
12/01, 126/03), Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/02)
in Zakonu o uresničevanju načela enakega
obravnavanja (Ur. l. RS, št. 50/04). Ena od
nalog urada je tudi spodbujanje ustvarjanja
enakih možnosti žensk in moških z informiranjem in ozaveščanjem.
Urad za enake možnosti je partner v
mednarodnem projektu »Moški na delu
– doseganje enakosti spolov«. Projekt se
izvaja v okviru Programa, ki se nanaša
na Okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov (2001-2005) in ga sofinancira
Evropska komisija. Projekt je nadaljevanje
uspešnega lanskoletnega projekta »Moški
in starševstvo – aktivno očetovstvo«, ki je
v Sloveniji potekal pod sloganom »Očka,
aktiviraj se!«.
Namen projekta je spodbujanje aktivnejše vloge očetov v družinskem življenju ter
omogočanje lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja zaposlenih žensk in moških.
Glavni cilji komunikacijske strategije so:
– spodbujanje aktivne vloge očetov v
družinskem življenju, vključno s spodbujanjem delitve dopusta za nego in varstvo
otroka ter ostalih pravic, ki iz tega izhajajo,
med oba starša in s spodbujanjem koriščenja očetovskega dopusta,
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– odpravljanje tradicionalnih stereotipov
o družbenih vlogah spolov, tako v zasebnem
oziroma družinskem kot v javnem življenju
(pri vzgoji oziroma skrbi za otroke, pri gospodinjskem delu, pri zaposlovanju in na
trgu dela itd.),
– odpiranje novih tem, povezanih z aktivnim očetovstvom ter z moškim vidikom
znotraj politike enakosti spolov.
Rok za izvedbo komunikacijske strategije za spodbujanje aktivnega očetovstva je
31. december 2006.
Glede na vse navedeno vas Urad za
enake možnosti vabi k oddaji ponudbe za
komunikacijsko strategijo za spodbujanje
aktivnega očetovstva.
Rok za predložitev ponudb je vključno
do 17. 8. 2006.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je
zadnji dan roka oddana na pošto kot pripo-

ročena pošiljka ali če je do 15.30 oddana na
sedežu Urada za enake možnosti, Tržaška
19/a, Ljubljana.
Podrobnosti o načinu oddaje ponudbe
ter zahtevani vsebini in izvedbi komunikacijske strategije so predstavljene v razpisni
dokumentaciji »Povabilo k oddaji ponudbe
za komunikacijsko strategijo za spodbujanje
aktivnega očetovstva«, ki jo je pripravil Urad
za enake možnosti. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh urada
http://www.uem.gov.si ali preko elektronske
pošte uem@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z oddajo ponudbe lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 9. do 15.30 na tel. 01/478-84-60
(Matjaž Debelak, Maruša Gortnar) oziroma
preko elektronske pošte uem@gov.si.
Vlada Republike Slovenije,
Urad za enake možnosti

Št. 476-21/2006
Ob-20240/06
Komisija za prodajo in drugo razpolaganjem s finančnim premoženjem Republike
Slovenije manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na podlagi 3.
točke 2. odstavka 80f. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B in 56/02 – ZJU), 46.
in 48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občine (Ur. l. RS, št. 123/03), 2.
členom Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in
Sklepa Vlade Republike Slovenije o Dopolnitvi odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leto
2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 62/06), objavlja

2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) Ponujeno ceno: izražena mora biti s
točno določenim tolarskim zneskom.
b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana,
Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe
in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom.
c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe.
d) Prenos imetništva:
– V primeru prodaje paketa delnic bo
prodajalec v roku 3 delovni dni po prejemu
dokazila, da je kupec v celoti poravnal svoje
zapadle obveznosti, izdal nalog za preknjižbo delnic.
– Pridobitelj poslovnih deležev postane
njihov imetnik z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti, o čemer je dolžan odsvojitelju predložiti ustrezna dokazila o plačilu.
V razmerju do družbe se pridobitelj šteje za
pridobitelja poslovnega deleža od dne, ko
poslovodji družbe prijavi pridobitev in predloži dokazilo o plačani celotni kupnini. Na

javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnih deležev
1. Predmet prodaje je celoten paket delnic v posamezni delniški družbi oziroma
celotni poslovni delež v družbi z omejeno
odgovornostjo, ki so v lasti Republike Slovenije in sicer:
a) Delniške družbe:
Zap.št.

Matična št.

Naziv

1

5034272

2

5821924

Trak tovarna trakov in elastike d.o.o.
Bimapack izvoz, uvoz,
marketing d.o.o.

Delež RS
prodajo v%

Nominalna
vrednost deležev
za prodajo

0,002

439.000,00

24,760

6,379.915,30

Število delnic RS
za prodajo

Nominalna
vrednost
delnice

b) Družba z omejeno odgovornostjo:
Zap.št.

Matična št.

Naziv

1

5141966

Perutnina Ptuj d.d.

70

1.000,00

2

5004683

149

1.000,00

3

5836387

Emona, blagovni center d.d.
PUP podjetje za urejanje prostora,
d.d., Velenje

7

1.000,00

4

1754963

21

1.000,00

5

5067839

Finira, d.d., Ljubljana
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj,
d.d.

5

1.000,00

podlagi prijave in ustreznih dokazilih se izvede vpis sprememb v sodni register.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega
(ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni
starejši od 30 dni.
4. Komisija bo ponudbe pregledala in
ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni
kot elementi ponudbe v 2. točki tega razpisa.
O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku.
5. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije
Ministrstva za finance, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb
za nakup delnic oziroma poslovnih deležev
(navesti firmo družbe) – Ne odpiraj!« najpozneje do 18. 8. 2006 do 12. ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi
ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega
razpisa nepopolne.
6. Na podlagi tega razpisa Republika
Slovenija Ministrstvo za finance ni zavezano
k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
7. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
od 13. do 15. ure pri Bronislavi Zlatkovič,
tel. 01/ 369-68-79 ali Dejanu Šešku, tel. 01/
369–65-54.
Ministrstvo za finance
Ob-20444/06
Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Ur. l. RS, št. 60/06) objavlja komisija, ustanovljena za opravljanje strokovnih in tehničnih nalog na podlagi Zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno
besedilo 2)
javni poziv in obvestilo
za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
1. Zahtevek lahko vložijo fizične osebe,
organizacije fizičnih oseb, lokalne skupnosti
in njihovi pravni nasledniki, ki so za namenom pridobitve telefonskega priključka za
sebe ali za druge sklenile pravne posle o
vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje do vključno 6. 4. 1998 s pravnimi predniki
Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi
interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski
in telefonski promet (v nadaljevanju: SIS).
2. Zahtevku je treba priložiti listine, ki
dokazujejo obstoj pravice do vračila vlaganj
ter vrednost pravnega posla, vloženega dela
in materiala, in sicer pogodbo, račune ali
druge verodostojne listine ali dokumente v
zvezi z vlaganji.
3. Če vlagatelj zahtevka (v nadaljevanju:
vlagatelj) ne razpolaga s pogodbo, računi
ali drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti iz prejšnje točke, predloži k zahtevku
notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu
vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje. Izjava o vrsti in obsegu vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje naj vsebuje vsaj
naslednje podatke: sedanjo telefonsko številko vlagatelja, telefonsko številko in naslov
vlagatelja ob vključitvi, okvirni čas vključitve,
navedbo, ali je bilo vlaganje opravljeno v
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denarnih sredstvih, materialu, ali delu, ter
okvirno višino denarnih sredstev, porabljenega materiala in vloženega dela. Navajanje
neresničnih podatkov v notarsko overjeni
izjavi je kaznivo v skladu z 258. členom
Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 95/04
– uradno prečiščeno besedilo 1) in se preganja po uradni dolžnosti.
4. Če vloži zahtevek oseba, ki ni razvidna
iz pravnega posla iz prve točke tega javnega
poziva, je treba zahtevku priložiti tudi dokaz
o pravnem nasledstvu (npr. fizične osebe
naj priložijo sklep o dedovanju).
5. Priključnina in prispevek SIS se kot
splošno obvezno plačilo za pridobitev telefonskega priključka ne vračata. Če so v
znesek zahtevka vključena tudi namenska
sredstva iz državnega proračuna ter stroški
hišne instalacije in terminalske opreme, se
ob izračunu višine vračila odštejejo.
6. Zahtevki se vlagajo pri krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu glede na
sedež pravnega prednika Telekoma Slovenije, d.d. oziroma SIS, kjer so bila vlaganja
opravljena in sicer na:
– Državno pravobranilstvo, p.p. 649,
1001 Ljubljana,
– Državno pravobranilstvo, zunanji od
delek v Celju, p.p. 108, 3001 Celje,
– Državno pravobranilstvo, zunanji od
delek v Kopru, p.p. 441, 6001 Koper,
– Državno pravobranilstvo, zunanji od
delek v Kranju, p.p. 24, 4001 Kranj,
– Državno pravobranilstvo, zunanji od
delek v Mariboru, p.p. 200, 2001 Maribor,
– Državno pravobranilstvo, zunanji od
delek v Murski Soboti, p.p. 71, 9001 Murska Sobota,
– Državno pravobranilstvo, zunanji od
delek v Novi Gorici, p.p. 121, 5001 Nova
Gorica,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Novem mestu, p.p. 79, 8001 Novo
mesto.
7. Rok za vložitev zahtevka je 90 dni od
objave javnega poziva v Uradnem listu RS
in prične teči naslednji dan po objavi.
8. Zahtevka ni potrebno ponovno vložiti
vlagateljem zahtevka, ki so zahtevek vložili
do 7. 12. 2004. Lahko pa ga dopolnijo z
novimi dokazili v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje (Ur. l. RS, št. 60/06) in navedejo, da
gre za dopolnitev zahtevka.
9. Državno pravobranilstvo bo brez ponovnega zahtevka preračunalo višine vračil v že
sklenjenih pisnih poravnavah ob upoštevanju
določb Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS, št. 60/06). Če bo
preračunana vrednost ugodnejša za vlagatelja
zahtevka, bo Državno pravobranilstvo pripravilo predlog aneksa k pisni poravnavi in ga
vročilo vlagatelju zahtevka.
10. Državno pravobranilstvo bo ponovno
pregledalo zavrnjene zahtevke in jih obravnavalo v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Ur. l. RS, št. 60/06).
Komisija za opravljanje strokovnih
in tehničnih nalog na podlagi
zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje
Ob-20016/06
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o
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usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije,
ki morajo biti objavljene v državi članici, v
kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v
skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi
v drugi državi članici kot ima svoj sedež,
objavlja Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt
Gruppe GmbH naslednje obvestilo:
Spremenjeni so bili prospekti in izvlečki
prospektov, sestavljeni v skladu s 6. členom
Zakona o investicijskih skladih (InvFG, v
veljavni izdaji), za trženje enot premoženja
naslednjih skladov:
– Capital Invest Euro Government Bond,
vzajemni sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest Euro Corporate Bond,
vzajemni sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest Dollar Bond, vzajemni
sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest Euro Cash, vzajemni
sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest America Stock, vzajemni
sklad po 20. členu InvFG,
– Capital Invest Austria Stock, vzajemni
sklad po 20. členu InvFG.
Aktualizirani prospekti in izvlečki prospektov so v skladu z 18. členom InvFG
(v veljavni izdaji) od 3. 7. 2006 na voljo na
sedežu izdajatelja, Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH, Lassallestraße 1,
1020 Wien, ter banke Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška banka), Vordere
Zollamtstraße 13, 1030 Wien ter so vsem
zainteresiranim na voljo brezplačno. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene
različice spremenjenih prospektov na razpolago pri vpisnih mestih v skladu z dodatki k
prospektom. Prav tako se vlagateljem pred
sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudijo aktualizirani izvlečki prospektov.
Objave v skladu z 18. členom InvFG v povezavi z 10. členom Zakona o kapitalskem
trgu (KMG) bodo po 3. 7. 2006 na voljo samo
v elektronski obliki na spletni strani družbe
za upravljanje (http://www.capitalinvest.at).
Za vlagatelje v Republiki Sloveniji bodo objave potekale v elektronski obliki na internetni strani Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana (http://www.ba-ca.si/).
Capital Invest
die Kapitalanlagegesellschaft der Bank
Austria Creditanstalt Gruppe GmbH
Št. 138/06
Ob-20017/06
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
– 41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99 in
7/01), 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ormož z dne 30. 6. 2006, Občina
Ormož objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje je stanovanje št. 12
v Pušencih 4, parc. št. 58/5 k.o. Pušenci, v
skupni izmeri 57,44 m2. Stanovanje je obre-
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menjeno z najemnim razmerjem. Izhodiščna
vrednost je 4,710.080 SIT, ki je določena na
podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. Stanovanje še ni vpisano kot etažna lastnina.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046,
sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. 8. 2006, do
12. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Pušenci 4 – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 741-53-09. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Št. 032-04/2003-6

Ob-20112/06

Javno povabilo
k oddaji ponudbe za ureditev
komunalne in turistične infrastrukture
na lokaciji Boka pri Žagi
Na podlagi sklepa, ki ga je Občinski svet
Občine Bovec sprejel na svoji 33. redni seji
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dne 29. 6. 2006, na podlagi in v povezavi
s Strategijo razvoja turizma na Bovškem
(2005) ter v skladu s Prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana občine Tolmin
za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87,
9/90) in Srednjeročnim družbenim planom
občine Tolmin za obdobje 1986-90 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica
in Tolmin 8/87, 5/91) ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
Dolgoročnega in Srednjeročnega družbenega plana občine Tolmin za območje Občine Bovec (Uradno glasilo občin 3/97) ter
s Prostorskimi ureditvenimi pogoji – PUP
(Uradno glasilo 2/89, 4/92) Občina Bovec
objavlja javno povabilo k oddaji ponudbe
za izgradnjo komunalne infrastrukture na
območju Boke pri Žagi (parc. št. 1792/19,
1853/1, 1854/2, 1854/1 vpisane v zemljiško
knjižnem vložku št. 485 k.o. Žaga in parc.
št. 1849, 1857n/5, 1792/35 in 1792/36 vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 185 k.o.
Žaga). Občina za ta namen daje na razpolago nepremičnine družbi, ki bi bila pripravljena izgraditi komunalno infrastrukturo in
turistične objekte na lokaciji Boka. Občina
pričakuje od zasebnega investitorja – ponudnika izdelavo ponudbe, ki bo upoštevala
vložek občine, tako da na občinski strani ne
bo dodatnih finančnih obremenitev. Po dokončani izgradnji komunalne infrastrukture
in turističnih objektov ponudnik prevzame v
last in posest turistične objekte, občina pa
komunalno infrastrukturo.
1. Opis lokacije Boka: lokacija Boka se
nahaja južno od slapu Boka, na vstopno
izstopnem mestu pri mostu, ki vodi čez reko
Sočo proti naselju Log Čezsoški. Zemljišče
leži na vzhodni strani regionalne ceste R
301 v predelu med mostom čez Boko in
mostom čez Sočo za Log Čezsoški. Celoten kompleks zajema površino, ki je v večini
pripravljena za parkiranje vozil in je v makadamski izvedbi.
2. Namen in cilj ureditve lokacije boka:
– Občina Bovec je lastnik nepremičnin s parc. št. 1792/19 pašnik 3.864 m2,
št. 1853/1 njiva 273 m2, št. 1854/2 cesta
388 m2, št. 1854/1 neplodno 1.865 m2 vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 485 k.o.
Žaga in parc. št. 1849 neplodno 8.760 m2
št. 1857/5 pašnik 1.310 m2, št. 1792/35 neplodno 929 m2, št. 1792/36 pašnik 2071 m2
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 185
k.o. Žaga;
– navedene nepremičnine spadajo
v planskih dokumentih Občine Bovec med
tiste površine, ki so namenjene za turistično
dejavnost – gostinska ponudba;
– iz
lokacijske
informacije
št.
292-350-06/2005 z dne 28. 1. 2005 je razvidno, da je osnovna namenska raba parcele
št. 1792/19 – nezazidano stavbno zemljišče
namenjeno turistično rekreativnim dejavnostim, gostinstvu in parkirnim površinam pri
dostopu k Soči ter da je osnovna namenska
raba parcele št. 1854/1 k.o. Žaga – območje gradbeno inženirskih objektov: obstoječa lokalna cesta (neodmerjena), neurejena
parkirna mesta in steber DV 20 kV, zelenica
s spomenikom NOB, ter da so omejitve vezane na objekta javne infrastrukture – varovalni pas državne ceste na zahodni strani
in priobalno zemljišče potoka na vzhodni
strani;
– namembnost obravnavanega prostora je opredeljena v prostorskih sestavinah
planskega dokumenta Občine Bovec, po-
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drobnejše opredelitve lokacije ter vsebina
in obseg programa objektov na njem pa
v lokacijski dokumentaciji št. 213-31/91, ki
določa izgradnjo gostinskega objekta z ureditvijo potrebnega funkcionalnega zemljišča,
večjega javnega parkirišča in ureditvijo manipulativnega prostora z možnostjo dostopa
do Soče in Boke na južni strani obravnavanega prostora, ki se nahaja na vzhodni
strani regionalne ceste R 301 v predelu med
mostom čez Boko in mostom čez Sočo za
Log Čezsoški;
– okvirni gabariti gostinskega lokala so
dimenzij maks. 22 m/30 m in večjega volumna (K+P+1+M), z možnostjo ponudbe
pijače in hrane v objektu in na prostem ter
nočitvenimi kapacitetami (do 50 gostov), ki
niso apartmajskega tipa. Možno je zgraditi
tudi dodatno turistično infrastrukturo (trgovina s športnimi artikli, s souvenir programom
ter drugi potrebni skladiščni in servisni prostori….);
– gostinski objekt je lociran v severnem
delu določenega zazidljivega prostora, preostala površina pa je zasnovana kot parkirišče za osebna vozila in avtobuse ter potrebne komunikacijske in zelene površine;
– Občina Bovec ima interes urediti
osnovno komunalno infrastrukturo in zelene površine (parkirišča za osebna vozila in
avtobuse, sanitarije, čistilno napravo…), ponudnik pa interes za izgradnjo gostinskega
objekta s prenočišči;
– z namenom določitve medsebojnih
pravic in obveznosti ter potrebnih nadaljnjih
aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta bo
sklenjena pogodba.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj
naslednje dokumente:
– o predstavitvi ponudnika (glej točko
3.1.);
– o strinjanju z pogoji, ki so navedeni v
javnem povabilu;
– o izkazovanju referenc.
3.1. Predstavitev ponudnika – okvirni seznam potrebnih informacij
Ponudnik mora v ponudbi predstaviti informacije po priloženem okvirnem seznamu:
polni naziv ponudnika; skrajšani naziv ponudnika; naslov ponudnika; pravnoorganizacijska oblika; telefon; telefaks; e-naslov;
davčna številka; naziv vpisnega registra in
številka vpisa v register; osnovni kapital; dejavnost; imena članov uprave; imena, nazivi
in morebitne omejitve oseb, pristojnih za
zastopanje; dosedanje izkušnje pri enakih
delih, kot je predmet javnega povabila; druge informacije.
Ponudnik lahko navedene informacije
poda v obliki tabele ali opisno.
Ponudnik predloži ponudbi poleg navedenih podatkov še:
– računovodske izkaze za zadnji dve
leti,
– podatke o boniteti poslovanja,
– potrdilo, da ni v stečaju, likvidaciji ali
prisilni poravnavi.
– projekcijo poslovanja in razvoja (finančno konstrukcijo, vire financiranja, projekcijo
razvoja lokacije).
4. Opredelitev zahtev
Občina Bovec od ponudnika zahteva,
da bo v ponudbi upošteval naslednja izhodišča:
1. ponudnik vlaga vsa potrebna denarna
sredstva, potrebna za izgradnjo komunalne
infrastrukture in turističnih objektov;

2. Občina Bovec vlaga del zemljišča
s parc. št. 1792/19 k.o. Žaga, skupaj v približni izmeri 1.800 m2 vključno s komunalnim prispevkom;
3. odmera zemljišča, potrebnega za izgradnjo gostinskega objekta, bo izvedena
po zaključku celotne investicije in pridobitvi
uporabnega dovoljenja za gostinski objekt,
pri čemer bo zgrajenemu gostinskemu
objektu na jugu pripadalo tudi funkcionalno
zemljišče v širini 1 m;
4. preko odmerjenega zemljišča, ki po
sklenitvi pogodbe preide v last ponudnika,
se vzpostavi služnostna pravica pešpoti širine najmanj 1,20 m v korist nepremičnin, ki
se nahajajo severno od predmetne nepremičnine in ponudnik se s tem v zvezi zaveže
izdati zemljiškoknjižno dovolilo za vpis te
služnosti;
5. po pridobitvi uporabnega dovoljenja
za zgrajeni gostinski objekt, izvedeni odmeri potrebnega zemljišča ter ugotovitvi solastninskih deležev, bo Občina Bovec sklenila
razdelilno pogodbo, po kateri bo ponudnik
postal izključni lastnik zgrajenega gostinskega objekta z zemljiščem, na katerem bo
gostinski objekt stal, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Vrednost solastninskega deleža Občine Bovec bo ponudnik
izplačal z vrednostjo vseh izvedenih del javnega dela projekta, na površinah last Občine Bovec in ki ostanejo tudi v nadaljnjem
njena last;
6. ureditev javnega dela, ki se ga zaveže
v celoti urediti s svojimi sredstvi ponudnik,
zajema ureditev javnih parkirišč vključno z
asfaltacijo (služijo tudi gostinskemu objektu)
in s postavitvijo vseh robnikov, rekonstrukcijo priključka na javno cesto, ureditvijo zelenih parkovnih površin z zatravitvijo, ureditev peš dostopne poti mimo novozgrajenega
gostinskega objekta, izgradnjo komunalno
urejenega servisnega objekta (sanitarije in
slačilnice), vse v skladu z idejno zasnovo
ureditve javnega dela projekta;
7. ponudnik je dolžan izvesti tudi vse
komunalne priključke (elektrika, vodovod,
kanalizacija….) potrebne za funkcioniranje
celotnega kompleksa v skladu z idejno zasnovo;
8. ponudnik je dolžan zgraditi čistilno
napravo, ki bo v funkciji tudi javnega dela
projekta v skladu z idejno zasnovo ureditve
javnega dela projekta;
9. projekt bo izveden v skladu z idejno
zasnovo in ob upoštevanju vseh tehničnih
normativov ter ob upoštevanju vseh zahtevanih pogojev in izdanih soglasij soglasjedajalcev;
10. ponudnik se zaveže na svoje stroške
pridobiti vse potrebne projekte za izvedbo
investicije. Občina Bovec se zaveže nuditi
vso potrebno pomoč pri pridobivanju potrebnih pogojev, soglasij in dovoljenj za izvedbo
investicije;
11. objekti morajo biti skladni s krajinsko
arhitekturo značilno za to območje;
12. gostinski objekt mora upoštevati naslednje:
– nočitveni del ni apartmajskega tipa,
– skupno število posteljnih kapacitet naj
bi bilo ca. 50 postelj,
– gostinski objekt je lahko predmet prodaje samo kot celota;
13. ureditev okolice obsega:
– ureditev dovoza,
– ureditev prometa znotraj tangiranega
območja,
– zelenice;
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14. finančno konstrukcijo s tem, da se
upošteva:
– Občina Bovec podeli potrebno pravico
na njenih nepremičninah ponudniku za namen izgradnje gostinskega objekta in komunalne infrastrukture ter zunanje ureditve;
– ob zaključku izgradnje gostinskega
objekta in izvedeni parcelaciji se uredijo lastniška razmerja in sicer ponudnik pridobi
lastninsko pravico na gostinskem delu, občina Bovec pa postane lastnik komunalne
infrastrukture v celotnem deležu.
Ponudnik se strinja, da kolikor v roku
enega leta po podpisu pogodbe ne bo pričel
z izvedbo, potem se pogodba razveljavi in
ponudnik nima več nobene pravice v zvezi
z izgradnjo objektov.
5. Način, kraj in rok predložitve po
nudbe
Rok za oddajo ponudbe je 18. 8. 2006.
Za pravočasno prispelo ponudbo se šteje
tudi ponudba, ki je bila oddana priporočeno
po pošti zadnji dan roka.
Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom »ponudba na javno povabilo – Boka
– ne odpiraj« na naslov: Občina Bovec, Trg
Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Ponudbe, ki jih bo Občina Bovec prejela po skrajnem roku za oddajo ponudb,
so prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnila
ponudnikom.
7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo
opravila komisija v 5 dneh po koncu razpisa brez prisotnosti ponudnikov. Komisija
Občine Bovec za odpiranje in ocenjevanje
ponudb (v nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma ponudb, ki ne bodo izkazovale izpolnjevanja
obveznih pogojev, ne bo upoštevala pri
ocenjevanju. Komisija je pooblaščena začeti postopek kadarkoli prekiniti oziroma
ustaviti in sicer do obvestila o izbiri najboljšega ponudnika.
S strani župana bo imenovana posebna
komisija, ki bo izvedla ocenjevanje po merilih za izbor.
8. Merila za izbor
Izbran bo ponudnik, ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve občine, navedene
v prejšnji točki in izkazal usposobljenost za
izvedbo ter financiranje celotnega projekta.
8.1. Merila za ocenjevanje ponudb
Najugodnejša ponudba se bo izbrala glede na naslednja merila:
1. ustreznost predlagane ponudbe: od
0 do 40 točk,
2. dodatna turistična infrastruktura: od
0 do 20 točk,
3. reference: od 0 do 20 točk,
4. časovna opredelitev projekta: od 0
do 20 točk.
9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe
Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe, lahko
obvesti Občino Bovec pisno po telefaksu
številka 05/384-19-15, na poštni naslov: Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ali na elektronski naslov: obcina.tajnik@bovec.si.
Na vsa vprašanja bo podano pisno pojasnilo.
10. Zaključek
Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o
izbiri obveščeni v roku 7 delovnih dni po
potrditvi izbire s strani Občinskega sveta
Občine Bovec.

Št.

Občina Bovec bo s ponudnikom, ki bo
predstavil najboljši projekt in bo izkazal
usposobljenost za izvedbo in financiranje
celotnega projekta, izvedla drugi del postopka, in sicer bosta občina in ponudnik
na temelju zahtev občine in izbrane ponudbe s pogajanji opredelila v družbeni
pogodbi pravice in obveznosti. Obveznost
občine, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Bovec
Št. 610-11/2006-1503
Ob-20362/06
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03
in 97/03), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa v Mestni občini Novo
mesto (šifra: 015-05-22/2005-1503), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 108/04) in 30. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 68/01, 44/02 in 72/05), Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2006
za programe v javnem interesu,
2. del sredstev
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje sredstva za programe v javnem interesu za leto 2006 za področje likovne umetnosti za kulturno društvo, ki bo
pripravilo najcelovitejši program predstavitve slovenske grafike v Mestni občini Novo
mesto. Program mora presegati lokalni nivo
delovanja na področju likovne umetnosti.
Občina razpisuje 2. del sredstev za programe v javnem interesu in so namenjeni
sofinanciranju večjih prireditev (bienalnih,
festivalskih).
2. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati le en programe kulturnega društva, ki dosega državna in mednarodna
priznanja za vrhunsko kvaliteto s področja
likovne umetnosti in ima sedež v Mestni
občini Novo mesto. Mestna občina Novo
mesto bo podprla najkvalitetnejši in najcelovitejši program s področja likovne umetnosti s poudarkom na grafiki. Program
mora zajemati sodobno grafično umetnost,
ki je v Sloveniji nastajala v zadnjih 5 letih
ter zagotoviti prostorske pogoje za razstavljanje omenjenih del.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva, ki so registrirana pri
Upravni enoti Novo mesto, se ukvarjajo s
kontinuiranim, strokovnim delom na področju likovne umetnosti ter organizirajo odmevne prireditve in pregledne likovne razstave, ki presegajo občinski nivo (najmanj
10 let aktivnega delovanja),
– da so prijavitelji kot pogodbene stranke
prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela
za tekoče leto).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, pre-
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poznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji
– kvaliteta dela kulturnega društva ter
odmevnost realiziranih projektov,
– nacionalna in mednarodna priznanja,
– aktivnost društva,
– sodelovanje z občino,
– nekomercialna narava projektov,
– število članov/zaposlenih,
– udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v
tujini.
6. Prednostni razpisni kriteriji
– likovna društva registrirani v Mestni občini Novo mesto, ki delujejo že več kot 10
let ter organizirajo kontinuirano odmevne
likovne razstave,
– odmevnost realiziranih projektov in odziv javnosti (število obiskovalcev na prireditvah, strokovnost in usposobljenost udeležencev likovnih srečanj, organizacijska in
kadrovska usposobljenost),
– prijavitelj mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo
likovnega programa,
– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto, v kolikor je predlagatelj
že kandidiral na razpise občine v prejšnjih
letih.
7. Uporaba kriterijev: strokovna komisija
bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa
ocenila kvaliteto del in izločila morebitna
društva, ki ne delujejo na področju kulture
ter predlagala višino sofinanciranja dela posameznih kulturnih društev.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih programom v javnem interesu, znaša
5,000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: do
deljena proračunska sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2006.
10. Razpisni rok: razpis se prične 14. 7.
2006 in traja do 14. 8. 2006.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti dokumentacijo, ki je opredeljena na
razpisnem obrazcu.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Seidlova c. 1 (I. nadstropje).
Razpisno
dokumentacijo
si
lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto do 14. 8. 2006 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – programi v javnem
interesu 2006, 2. del«. Na hrbtni strani mora
biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in
priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
14. 8. 2006 oziroma do tega dne ni bila
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 redložena na vložišču Mestne občine Novo
p
mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
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– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:
Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.
Mestna občina Novo mesto

Št. 2153-42/2006/6
Ob-20116/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 59 vpiše politična stranka Koper
je naš, s kratico imena KJN ter s sedežem
v Kopru, Gortanov trg 15. Znak stranke je
sestavljen iz besednega napisa (logotipa) in
simbola (sonce). Logotip se nikoli ne pojavlja
samostojno, vedno v kombinaciji s simbolom
(sonce; simbol mesta Koper). Simbol sonca
je združen z napisom v taki obliki, da sonce
hkrati nadomesti črko o. Tipografija je neserifna, med besedami ni presledkov. Besede
ločuje le barvna kombinacija rumene (pantone 1169) in črne (100% key).
Kot zastopnik politične stranke Koper je
naš se v register političnih strank vpiše Boris
Popovič, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029975.

Objave
po Zakonu o političnih strankah
Ob-20018/06
AS Aktivna Slovenija, Komenskega 12, Ljubljana objavlja:
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna
2. Prihodki od obresti
Celotni prihodki
II. Odhodki
1. Stroški volitev
2. Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
III. Presežek prihodkov nad odhodki
IV. Presežek odhodkov nad prihodki

v SIT
22,119.764,00
13.074,71
22,132.838,71
10,923.464,11
10,923.464,11
11,209.374,60
-

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2005
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih
5. Druga sredstva
Skupaj sredstva
II. Obveznost do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja
4. Poslovni izid
5. Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

v SIT
100.150,41
2,529.059,01
367.640,89
2,996.850,31
23.759.475,24
– 20.762.624,93
2.996.850,31
Aktivna Slovenija

Št. 2153-39/2006/5
Ob-20093/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 58 vpiše politična stranka
Lista za čisto pitno vodo, s kratico imena
LZČPV ter s sedežem v Ljubljani, Zarnikova ulica 19. Znak stranke je trojni val svetlomodre barve (oznaka 0C77BC) obrobljen s
črno, valovi so postavljeni eden nad drugim
z rahlim zamikov v levo. V isti vrsti kot znak
je z velikimi črkami v črni barvi izpisano »lista za čisto pitno vodo«.

Kot zastopnik politične stranke Liste
za čisto pitno vodo se v register političnih strank vpiše Mihael Jarc, predsednik
stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029967.

Št. 2153-44/2006/5
Ob-20496/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 60 vpiše politična stranka Neodvisna štajerska stranka, s kratico imena
NŠS ter s sedežem v Mariboru, Radvanjska cesta 67. Znak stranke je sestavljen v
obliki ščita, in sicer je v zgornjem delu v kvadratnih podlogah izpisana kratica NŠS tako,
da je črka N na zeleni podlagi, črka Š na beli
podlagi in črka S na zeleni podlagi. Spodnji
del znaka ima tri polja (belo, zeleno, belo) v
sredino pa vsa tri polja povezuje list vinske
trte. Za list vinske trte in kratico stranke v
znaku se uporablja zelena barva št. 6028 po
lestvici barv RAL, za zelena polja oziroma
podloge v znaku se uporablja zelena barva
št. 6018 po lestvici barv RAL. Za robove
kvadratnih podlog zgornjega dela znaka in
za zunanji rob celotnega znaka se uporablja
črna barva št. 9011 po lestvici barv RAL.
Kot zastopnik politične stranke Neodvisna
štajerska stranka se v register političnih strank
vpiše Stanislav Holc, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1029983.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-9/2006-1
Ob-19981/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno
pri Upravni enoti Celje, kamor so pod zaporedno številko 208 vpisana pravila sindikata
z imenom »Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti, sindikat zavoda
Zgodovinski arhiv Celje«, s sedežem Trg
celjskih knezov 10, Celje, se z dne 12. 6.
2006 vpiše sprememba pravil sindikata ter
sprememba sindikalnega zaupnika.
2. Nova sindikalna zaupnica je: Zdovc
Hedvika.
3. Davčna
številka
sindikata
je
72238208.
4. Matična
številka
sindikata
je
1229435.
5. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-7/2006-3
Ob-19982/06
Pravila sindikata z imenom Sindikat
KNSS – neodvisnost podjetja Slovenica
življenje, Celovška 206, Ljubljana, se z
dnem 8. 5. 2006 hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana. Pravila so vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, pod zaporedno št. 181.
Št. 101-7/2006-1
Ob-19983/06
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor je pod
zaporedno številko 133 vpisan statut sindikata z imenom »Statut Sindikata delavcev
sekcij za SVTK«, s sedežem Ulica XIV.
divizije 2, Celje, se z dne 1. 6. 2006 vpiše
sprememba sedeža sindikata in sprememba
statuta sindikata.
2. Novo ime sindikata je: Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic.
3. Skrajšano ime sindikata je: SVSŽ.
4. Davčna
številka
sindikata
je
58063382.
5. Matična
številka
sindikata
je
5168422.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-133/94 z dne 21. 3. 1994.
7. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-13/2006-2
Ob-20122/06
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila Sindikata KNG Goodyear Engineered Products Europe (s krajšim nazivom Sindikat KNG GEPE), s sedežem
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, z dne
8. 6. 2006.
2. Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu pod zaporedno številko 190.
Št. 101-14/2006-2
Ob-20123/06
Pravila o organiziranosti in delovanju
Sindikata družbe Iskratel Electronics,
s sedežem Ljubljanska cesta 24A, 4000
Kranj, vpisana pod zap. št. 165, se z dnem
3. 7. 2006 izbrišejo iz evidence statutov in
pravil sindikatov pri Upravni enoti Kranj.
Št. 101-52/2006
Ob-20126/06
Upravna enota Radovljica z dnem 4. 7.
2006 sprejme v hrambo spremembo imena
Sindikata zavoda OŠ Dr. Janeza Mencin-

Št.

gerja, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 32, z nazivom:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture OŠ Dr. Janeza Mencingerja,
sindikat s sedežem: Savska cesta 10, 4264
Bohinjska Bistrica.
Št. 101-10/2006-4
Ob-20127/06
1. Sindikatu vzgoje, izobraževanja in
znanosti Osnovne šole Brezovica, Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, čigar pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikatov,
ki se vodi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik, pod zaporedno številko 64
z dne 26. 1. 1994, se spremeni naziv sindikata, novi naziv se glasi: »Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Brezovica«.
2. Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 192 dne 14. 6. 2006.
Št. 101-12/2006-2
Ob-20130/06
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila sindikata Zavoda SVIZ Osnovne
šola Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica
9, Preddvor z dne 23. 2. 2006. Naziv sindikata je Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Osnovne
šole Matije Valjavca Preddvor (SVIZ OŠ
Matije Valjavca Preddvor).
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov pravil pri tem upravnem
organu pod zaporedno številko 75, hkrati se
tu izbrišejo Pravila sindikata zavoda Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor, Preddvor
95, z dne 22. 11. 1993.
Št. 101-1/2006-403
Ob-20379/06
1. S sklepom izvršnega odbora sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti z dne
16. 5. 2006 je bilo spremenjeno ime sindikata iz Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti, JVIZ OŠ Kungota (staro ime) v
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture JVIZ OŠ Kungota (novo ime).
2. Novo ime sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture JVIZ OŠ Kungota.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 21 z dne 5. 7. 2006
pri Upravni enoti Pesnica.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata je
1566741.
Št. 101-4/2006-241
Ob-20499/06
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Šentjur pri Celju, se pri zaporedni številki 16, kjer so vpisana Pravila
sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Varstveno delovnega centra Šentjur, z matično številko 1134051 ter davčno
št. 11977663, vpiše naslednja sprememba:
1. Sprememba sedeža sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Varstveno delovnega centra Šentjur; se opravi
tako, da se kot veljavni sedež sindikata vpiše Ljubljanska cesta 6b, 3230 Šentjur.
2. Upravna enota Šentjur pri Celju z
dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo
Pravila zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Varstveno delovnega centra
Šentjur z dne 9. 2. 2006.
3. Z izdajo te odločbe preneha veljati odločba o hrambi Pravil sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije, Varstveno
delovnega centra Šentjur, izdana v Upravni
enoti Šentjur pri Celju, št. 007-3/2003-241 z
dne 7. 11. 2003.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-54/2006-6
Ob-19980/06
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 3. 7. 2006
na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašeni koncentraciji, pri kateri
gre za pridobitev skupnega nadzora družb
Primorje holding, d.d., Vipavska cesta 3,
5270 Ajdovščina in Vipa holding, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica nad družbo Primorje, d.d., Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina, ne nasprotuje. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
Prevzemnika nameravata z nakupom
delnic v postopku javne ponudbe oziroma
z neposredno pridobitvijo delnic od njenih
imetnikov pridobiti neposreden nadzor nad
družbo Primorje. V navedenem primeru gre
za koncentracijo v smislu druge alineje 2.
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-43/2006-9
Ob-20328/06
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 4. 7. 2006 izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence Ur. l. RS, št. 99/04
– uradno prečiščeno besedilo; ZPOmK; v
nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
(v nadaljevanju: Merkur), in Sava Trade,
trgovina in storitve, d.d., Cesta v Mestni
log 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Sava Trade) skladna s pravili konkurence
in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o prodaji delnic družbe Sava Trade, na podlagi katere je družba Merkur postala lastnica 96,87% delnic družbe Sava
Trade. Iz nakupa je izvzeto hčerinsko podjetje družbe Sava Trade MG Market d.o.o.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS
za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-20019/06
Direktor družbe RM Vuk d.o.o., Vrtnarska pot 2, 2250 Ptuj, na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
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1. Dne 30. 6. 2006 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj, poslan Oddelitveni načrt družbe
RM Vuk d.o.o.
2. Na sedežu družbe RM Vuk d.o.o., Vrtnarska pot 2, 2250 Ptuj, je mesec dni od
objave tega obvestila v času med 8. in 12.
uro na vpogled Oddelitveni načrt družbe RM
Vuk d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan, brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
RM Vuk d.o.o.
Miran Vuk, direktor
Št. 3-7-2006
Ob-20020/06
Direktorica družbe Evaco, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: Evaco, d.o.o.) na podlagi 629. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 4. 7. 2006 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Mariboru predložen
Delitveni načrt Evaco, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Evaco, d.o.o., Maribor, Vodovodna ulica 28 je od objave tega
obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvi, v času od 8. do 12.
ure na vpogled:
– delitveni načrt Evaco, d.o.o.,
– letno poročilo družbe Evaco, d.o.o. za
zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktorica Evaco, d.o.o. razložila Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenike
obvestila o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave Delitvenega načrta do dneva
odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
Evaco, d.o.o.
Ob-20021/06
I. BDO EOS Svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, (BDO EOS d.o.o.),
vpisan v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vl. št. 11275200, na podlagi
629. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) v zvezi 586/I.čl. ZGD-1 objavlja,
da je dne 30. 6. 2006 predložil Okrožnemu
sodišču v Ljubljani, kot registrskemu sodišču, »Delitveni načrt BDO EOS Svetovanje
d.o.o. o oddelitvi delov premoženja in prenosu na novo družbo SAGA d.o.o«;
– da bo skupščina BDO EOS d.o.o. dne
16. 8. 2006 odločala o soglasju »Delitvenem
načrtu BDO EOS Svetovanje d.o.o. o oddelitvi delov premoženja in prenosu na novo
družbo SAGA d.o.o.« in oddelitvi po tem načrtu, zmanjšanju osnovnega kapitala, spremembi družbene pogodbe in sprejemu družbene pogodbe novo ustanovljene družbe.
II. BDO EOS d.o.o. s tem obvestilom
opozarja družbenike BDO EOS d.o.o.,
a) da sta jim direktorja BDO EOS d.o.o.
dolžna v roku najmanj 14 dni pred dnem, ko
bo skupščina odločala o oddelitvi, skupaj z
vabilom poslati kopijo delitvenega načrta,
kopije letnih poročil BDO EOS Svetovanje
d.o.o. za zadnja tri poslovna leta, zaključnega poročila BDO EOS Svetovanje d.o.o. in
vmesne bilance na dan 31. 3. 2006,
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b) da je na zasedanju skupščine, ki bo
odločala o delitvenem načrtu potrebno predložiti listine iz točke a) tega obvestila, direktorja pa sta dolžna ustno obrazložiti vsebino
delitvenega načrta,
c) da sta direktorja pred odločanjem o
soglasju za oddelitev dolžna družbenike
obvestiti o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
predloga delitvenega načrta do zasedanja
skupščine, ki bo odločala o soglasju k delitvenem načrtu, za kakršne se štejejo zlasti tiste spremembe, zaradi katere bi bilo
primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih
družbah,
č) da sta direktorja vsakemu družbeniku
na zasedanju skupščine na njegovo zahtevo dolžna ustno pojasniti tudi zadeve o novi
družbi, ki so pomembne za delitev.
BDO EOS d.o.o.
Andrej Marinc,
direktor
Ob-20329/06
Splošna gradbena dejavnost in projektiranje Vili Mesner s.p., Gradiška 420, 2201
Zgornja Kungota, v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06) objavlja, da bo s 14. 10.
2006 prenesel dejavnosti na novoustanovljeno družbo Splošno gradbeno podjetje
Mesner, Storitve, gradbeništvo, trgovina in
inženiring d.o.o., Gradiška 420, 2201 Zgornja Kungota in bo tako prenehal s svojo
dejavnostjo dne 14. 10. 2006.
Splošna gradbena dejavnosti
in projektiranje Vili Mesner s.p.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-20022/06
Družba Meridiana Shipping Agency, pomorska agencija d.o.o., Ankaranska 7, 6000
Koper, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča Koper, vložek 066/10539300, na
podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala iz dosedanjega 8.866.000 SIT se zniža za 3.546.400
SIT na novi osnovni kapital 5.319.600 SIT
oziroma 22.198 EUR.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovenga kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Meridiana Shipping Agency,
pomorska agencija d.o.o.
direktor Mauro Bertok
Ob-20023/06
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktorica družbe Gradis - Consult Ljubljana, d.o.o. s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska c. 134/a, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št.: reg. vložka 061/11136600 objavlja, da se osnovni kapital družbe, ki znaša
140,000.000 SIT, se na podlagi četrtega odstavka 437. člena zmanjša za 1,211.347,61
SIT in po zmanjšanju znaša 138,788.652,39
SIT.

Na podlagi II. odstavka 454. člena Zakona o gospodarskih družbah, poslovodja poziva upnike družbe, da se po objavi sklepa
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gradis - Consult Ljubljana, d.o.o.
Ob-20133/06
Skupščina družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., s sedežem v Lenartu, Kidričeva
8, je na svoji seji dne 19. 4. 2005 pod 6. točko dnevnega reda sprejela naslednji sklep:
zmanjša se osnovni kapital družbe.
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini
92,333.520 SIT se zniža za 46,333.520 SIT
tako, da po zmanjšanju znaša osnovni kapital družbe 46,000.000 SIT.
Glede na navedeno poslovodja družbe
Saubermacher Slovenija d.o.o. Kidričeva
8, 2230 Lenart, skladno z določbami 454.
člena veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah, poziva upnike družbe, da se zglasijo pri družbi in podpišejo izjavo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Direktor družbe
Rudolf Horvat, univ. dipl. prav

Sklici skupščin
Ob-20558/06
Popravek
V sklicu skupščine družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d. Seidlova cesta 35,
Novo mesto, ki je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006 v razglasnem delu, se datum »24. 7. 2005«, pravilno glasi »24. 7. 2006.«
Labod konfekcija Novo mesto d.d.
predsednica uprave:
Vida Ribič Suhodolčan
Št. 6/06
Ob-20024/06
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d. Trg OF 13, Ljubljana sklicuje uprava družbe
10. skupščino družbe
Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. 8. 2006 ob 8.
uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani,
Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matjaža Verbole, za preštevalko
glasov Vesno Alibabić, za sestavo notarskega zapisnika pa se imenuje vabljeni notar
Jože Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe, ki je z letnim
poročilom o poslovanju družbe za leto 2005
in sta ga sprejela uprava in nadzorni svet
družbe, ugotovljen v višini 25,622.519,01
SIT, se ne razdeli delničarjem in se uporabi
za povečanje drugih rezerv iz dobička.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešnica za leto 2005.
3. Umik lastnih delnic, zmanjšanje
osnovnega kapitala in povečanje kapitalskih rezerv.
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Predlog sklepov:
a) Iz razloga po tretjem odstavku 250.
člena ZGD-1 se umakne 1.057 navadnih
delnic v nominalni vrednosti, vsake po
10.000 SIT, ki jih je družba pridobila kot
lastne delnice.
b) Osnovni kapital družbe se zmanjša za
nominalni znesek umaknjenih lastnih delnic
iz točke 3a, ki znaša 10,570.000 SIT, tako,
da se dosedanji osnovni kapital, ki v nominalnem znesku znaša 57,400.000 SIT zniža
na 46,830.000 SIT.
c) Za nakupno vrednost umaknjenih
lastnih delnic 30.330.470 SIT se zmanjša
nerazporejeni bilančni dobiček, kapitalske
rezerve pa se povečajo za 10,570.000 SIT.
Z umikom lastnih delnic se sprostijo oblikovane rezerve za lastne delnice.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepov:
a) Spremenita se 9. člen in prvi odstavek 10. člena statuta družbe tako, da se
glasita:
9. člen
Osnovni kapital družbe znaša 46,830.000
SIT.
10. člen
Osnovni kapital je razdeljen na 4.683
navadnih imenskih kosovnih delnic.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu družbe vsebovani znesek
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2006 se imenuje revizijsko
družbo Moore Stephens Audit d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo, ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Glasuje se osebno, ali po pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najaviti
v skladu z 19. členom Statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v poslovnih prostorih družbe na
Staničevi 41 v Ljubljani, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana, d.d.
direktor Jure Majhenič
Ob-20025/06
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v
zvezi s statutom družbe Nisa, trgovina in
storitve, d.d., s sedežem Ulica Gradnikove
brigade 11, Ljubljana, uprava sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe NISA d.d.,
ki bo dne 4. 9. 2006 ob 12.30 na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in
predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine – Stanka Galića ter notarja
Staneta Krainerja iz Radovljice.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.

Št.

Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2005.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za konec leta 2005 v višini 286,416.728,30 SIT
se uporabi za prenos dobička v naslednje
leto.
C) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2005.
Gradivo je na razpolago pol ure pred
skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki v
roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone
delnic pri predlaganem notarju.
NISA d.d.
predsednik uprave
Marko Ignjić
Št. 3/06
Ob-20026/06
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
4. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 29. 8. 2006 ob 14. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
in prisotnost notarke Mojce Tavčar-Pasar,
za predsednika skupščine se izvoli Vlado
Pahor, za preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Modra linija holding, d.d. in skupine Modra linija holding ter
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 295,335.853,69 SIT na dan 31. 12. 2005
se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednje poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2006 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana. Če
revizorska hiša med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet
pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: spremenijo se točke
5.2., 6.1. in 6.2. Statuta družbe tako, da
se glasijo:
5.2. Osnovni kapital je razdeljen na
1,882.991 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu
družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa
glede na število izdanih kosovnih delnic.
Kosovne delnice so nedeljive.
6.1. Navadne kosovne delnice: družba
izda navadne kosovne delnice, ki se glasijo
na ime.
6.2. Navadne kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom:
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– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda) in
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Na podlagi sprejetih sklepov sprememb
statuta družbe se sprejme čistopis statuta
družbe.
6. Sklepanje o izdaji pooblastila nadzornemu svetu, da v statutu družbe vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe evra preračuna v EUR-e po tečaju
zamenjave.
Predlog sklepa: skupščina družbe Modra linija holding, d.d, na podlagi 694. člena
ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da
v statutu družbe vsebovani znesek osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra
preračuna v EUR-e, po tečaju zamenjave,
ter uskladi besedilo statuta družbe v točki
5.1. osnovni kapital v EUR.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda
je sprejel nadzorni svet, predloge ostalih
sklepov pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.
Dnevni red s predlogi in utemeljitvami
sklepov ter gradivo je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopno tudi na spletni strani
družbe.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred sejo.
Modra linija holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič
Ob-20027/06
Na podlagi 33. člena statuta družbe
Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki,
sklicujem
12. skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b,
Železniki,
ki bo dne 22. 8. 2006 ob 12.30 v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica
48/b v Železnikih.
Dnevni red skupščine s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost
vabljene notarke.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2005, sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom uprave za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2005.
2.2. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep: celotni bilančni dobiček v višini
475,868.227,80 SIT ostane nerazporejen.
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2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki v
poslovnem letu 2005 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2005
podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto
2006 se imenuje revizijska družba Uhy revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica
2, Ljubljana.
4. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme sklep, da se navadne delnice družbe na ime, razreda A,
preoblikujejo v navadne kosovne delnice na
ime, razreda A, in sicer se vsaka navadna
delnica na ime, razreda A z nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z eno navadno
kosovno delnico na ime, razreda A. S tem je
osnovni kapital družbe, ki znaša 85,495.000
SIT porazdeljen na 85.495 navadnih kosovnih delnic na ime, razreda A.
4.2. Predlog sklepa:
– 5. člen statuta se spremeni in se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 85,495.000
SIT in je razdeljen na 85.495 navadnih kosovnih delnic na ime, razreda A.,
– v 7. člen statuta se med besedi navadne delnice oziroma navadna delnica vpiše
beseda kosovne oziroma kosovna;
– drugi alinei 20. člena se beseda petih
nadomesti z besedo treh;
– v 39/a členu se številka 356. nadomesti
s številko 381.
4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da uskladi prečiščeno besedilo statuta skladno s sprejetim sklepom skupščine
pod točko 4.2.
4.4. Skupščina pooblašča nadzori svet,
da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute preračuna v 5. členu statuta družbe
osnovni kapital družbe, ki znaša 85,495.000
SIT iz tolarjev v EUR po tečaju zamenjave
kot ga določa predpis Evropske skupnosti
v skladu s petim odstavkom 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v
skladu s tem uskladi statut.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo
do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Alples, d.d., Železniki
uprava
Ob-20028/06
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe, skupaj z nadzornim svetom družbe
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9. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje d.d., Ljubljana,
Rovšnikova 7,
ki bo 17. 8. 2006 ob 8. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Aleš Petan in Barbara Prša.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Poročilo o odkupu delnic ter zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je družba
v skladu s sklepom skupščine št. 3 z dne
10. 1. 2006 odkupila 16.168 delnic družbe,
kar predstavlja 10% celotnega osnovnega
kapitala družbe in se vse navedene delnice
umaknejo v breme bilančnega dobička in se
v kapitalske rezerve odvede 16,168.000 SIT,
osnovni kapital družbe pa se posledično zniža iz 161,680.000 SIT za 16,168.000 SIT in
tako znaša 145,512.000 SIT.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
sprejme uskladitev besedila statuta v skladu
s tem sklepom.
3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2005.
Predlog sklepa:
1. Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 26,321.780,15
SIT. Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2005 v višini
26,321.780,15 SIT.
Del bilančnega dobička v višini 1,155.453
SIT se uporabi za izplačilo nagrad članom
nadzornega sveta in del za nagrado upravi v
višini dveh bruto mesečnih povprečnih plač
3,013.586,67 SIT.
Preostali znesek v višini 22.152.740,48
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvah letnega poročila za leto 2005. Odobri
se delo uprave in nadzornega sveta ter se
jima v zvezi s tem podeli razrešnica.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča iz
sredstev družbe in sicer tako, da se osnovni kapital, ki po umiku delnic v skladu s
sklepom pod točko 2. znaša 145,512.000
SIT poveča za 428,768.000 SIT in sicer
na podlagi naslednjih postavk lastnega
kapitala: 247,864.194 SIT iz prevrednotovalnih popravkov (osnovnega kapitala) in
180,903.711 SIT iz rezerv, vse na podlagi
bilance stanja z mnenjem revizorja. Osnovni kapital družbe bo tako po novem znašal
574,279.905 SIT. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta v skladu s
tem sklepom.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se spremembe statuta
družbe v zvezi z odobrenim kapitalom ter
druge spremembe v predlaganem besedilu.
2. Delnice družbe se iz nominalnih
preoblikujejo v kosovne delnice, in sicer
tako, da 1 delnica z nominalnim zneskom
1.000,00 SIT postane 1 kosovna delnica.
3. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da sprejme prečiščeno besedilo statuta v skladu s sklepom pod točko 1. in 2.

6. Preračun osnovnega kapitala družbe
iz tolarjev v evre.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da v statutu navedeni znesek
osnovnega kapitala ter nominalnega zneska
delnice v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga bo
opredelil zakon, ki bo urejal uvedbo evra, ter
da skladno s tem sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta družbe.
7. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: uprava družbe se pooblasti za pridobitev lastnih delnic do višine
10% osnovnega kapitala najmanj po knjigovodski ceni delnice po zadnji revidirani
bilanci za leto 2005 po 5.422,67 SIT in največ po 6.000 SIT. Lastne delnice se bodo
pridobile zato, da se ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezanim družbam,
torej iz razloga po 2. alineji 1. odstavka 247.
člena ZGD.
Za pridobitev lastnih delnic iz tega sklepa
se oblikujejo rezerve po 2. odstavku 247.
člena ZGD. Prednostna pravica delničarjev
se izključi.
8. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
Skupščina za revidiranje letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Dunajska
cesta 106, Ljubljana.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 8.
pa le nadzorni svet.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblaščenci morajo v istem roku oddati
pisna pooblastila.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za posamezne točke dnevnega reda je na vpogled v tajništvu direktorja
družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2005 z bilanco stanja
in uspeha, poročilo uprave o nakupu lastnih
delnic z namenom umika in znižanja osnovnega kapitala, pisno poročilo nadzornega
sveta o preveritvah letnega poročila uprave in predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
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, če želijo, da bi družba te predloge
objavila pred zasedanjem skupščine.
Turboinštitut, d.d.
dr. Vladimir Kercan
uprava

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-20124/06
Na podlagi 7.4.2. člena Statuta družbe
Alpkomerc Tolmin, d.d., sklicujem
13. redno skupščino
družbe Alpkomerc Tolmin, d.d.,
ki bo dne 17. 8. 2006 ob 9. uri na sedežu družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., v
Ljubljani, Dunajska cesta 107, soba 1016,
10. nadstropje.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2005 v višini 579,344.489,97 SIT
ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2005.
3. Pripojitev družbe Alpkomerc Tolmin,
d.d., k družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d.
Predlog sklepa: skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Alpkomerc
Tolmin, d.d., k družbi Mercator, d.d., ki je kot
priloga sestavni del tega sklepa.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2006
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijsko družbo za leto 2006
imenuje Pricewaterhouse Coopers d.o.o.
Ljubljana.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in drugo gradivo za skupščino s predlogi
sklepov so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Alpkomerc
Tolmin, d.d., Postaja 4, 5216 Most na Soči,
vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, v tajništvu uprave.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Alpkomerc Tolmin, d.d.,
direktor
Teodor Štrukelj
Ob-20125/06
V skladu s statutom družbe Iskra Telekom Holding d.d., korporacijski center
za telekomunikacije in računalništvo d.d.,
Kranj, Ljubljanska cesta 24a, uprava družbe sklicuje
6. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo 29. 8. 2006, ob 12. uri, v
sejni sobi družbe PIT, Planjava 19 Trzin, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja

Št.

Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože
Rožman.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Predlog sklepov:
2.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2005
po uporabi v skladu z 231. členom ZGD na
dan 31. 12. 2005 znaša 157.947 tisoč SIT.
Bilančni dobiček v višini 732.574 tisoč
SIT, ki je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2005 v višini 157.947 tisoč SIT
in prenesenega dobička preteklih let v višini
574.627 tisoč SIT, ostane nerazdeljen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2005.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
3.1. Za pooblaščeno revizijsko hišo za
leto 2006 se imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, 1000 Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe PIT d.o.o., Planjava 19, Trzin,
vsak delovni dan od dneva objave dalje med
10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in
sicer v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovno sklicana istega dne ob 12. uri
v istih prostorih z enakim dnevnim redom
in bo veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Ob-20132/06
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe
16. skupščino
SLIP , d.d.,
ki bo 17. avgusta 2006, ob 15. uri v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2005 v višini 74,891.225,44 SIT ostane nerazporejen.
c) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2005 in se upravi za poslovno
leto 2005 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2005 ter se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 podeli
razrešnica.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in v skladu
s tem uskladi besedilo statuta.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 17. 8. 2006. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Prijava je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 14. 8. 2006.
Gradivo za skupščino je na vpogled pri
upravi družbe vsak delovni dan med 10. in
11. uro.
SLIP, d.d.,
uprava družbe
Ob-20134/06
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe Menina, d. d.,
Kamnik,
ki bo dne 16. 8. 2006, ob 13. uri na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in konsolidiranim letnim poročilom skupine
Menina z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnih poročil, sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o potrditvi
in preveritvi letnih poročil za leto 2005.
Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila
bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2005
znaša 17,164.248,70 SIT. Del bilančnega
dobička v višini 16,985.170 SIT se nameni za dividende delničarjem, ki so na dan
13. 8. 2006 vpisani v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi. Delničarjem se najkasneje do 30. 9. 2006 izplača dividenda,
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ki znaša 335 SIT bruto na delnico. Izplačilo
se izvrši iz čistega dobička iz leta 2005.
O preostalem delu bilančnega dobička bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 in jima
podeli razrešnico.
3. Razveljavitev sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Razveljavi se sklep skupščine, ki je bil
sprejet na 11. zasedanju skupščine družbe
dne 23. 6. 2005 pod točko 3, in sicer 3.b.,
3.c., 3.č. in 3.e.:
»3.b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede, ker družba glede na obseg poslov, ki
jih opravlja, ne potrebuje osnovnega kapitala v sedanji višini.
3.c) Osnovni kapital družbe v višini
508,460.000 SIT se zmanjša za skupno nominalno vrednost vseh lastnih delnic, s katerimi družba že razpolaga, in sicer za znesek
43,520.000 SIT, in za skupno nominalno
vrednost lastnih delnic, ki bodo naknadno
pridobljene za namen umika v skladu s tem
sklepom.
3.č) Znižanje osnovnega kapitala se izvede v skladu z 2. alinejo tretjega odstavka 356. člena ZGD v breme drugih rezerv
iz dobička in čistega dobička poslovnega
leta, zato se ne uporabijo določbe ZGD o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. V
kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je
enak celotnemu nominalnemu znesku vseh
umaknjenih delnic.
3.d) Skupščina družbe pooblašča upravo
in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne
postopke in sprejmeta vse potrebne sklepe
za realizacijo sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter
prijavita sklep za vpis v sodni register.
3.e) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi Statut družbe s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.«
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje revizijska družba JPA - Abeceda Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
5. Uvedba kosovnih delnic in preračun
osnovnega kapitala v evre.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Družba Menina, d.d., Kamnik, s sprejetjem tega sklepa uvede kosovne delnice. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
50.846 navadnih kosovnih delnic, ki se vse
glasijo na ime. Dosedanje delnice družbe po
nominalni vrednosti ene delnice 10.000 SIT
se pretvorijo oziroma zamenjajo v kosovne
delnice tako, da se vsaka dosedanja ena
delnica z nominalno vrednostjo 10.000 SIT
družbe zamenja za eno kosovno delnico.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe, tako da njegovo
besedilo uskladi s tem sklepom ter da v statutu vsebovane zneske z dnem uvedbe evra
iz tolarjev preračuna v evre po predpisanem
tečaju zamenjave.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg
padlih borcev 3, vsak delavnik med 9. in 12.
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uro v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
13. 8. 2006 oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
13. 8. 2006.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-20147/06
Uprava družbe na podlagi 297. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 40. člena
Statuta delniške družbe sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 17. 8. 2006 ob 14.30 uri na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov ter določi notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi le-tega ter
sklepanje o uporabi bilančnega dobička in
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 v višini 10,417.617 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2005.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter pooblastilo upravi za
prilagoditev statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.001,000.000,00 SIT se zmanjša za
100,000.000 SIT z umikom 100.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
ene delnice 1.000 SIT, ki jih je družba pridobila kot lastne delnice v skupni nominalni
vrednosti 100,000.000 SIT, tako da znaša
osnovni kapital po zmanjšanju 901,000.000
SIT in je razdeljen na 901.000 navadnih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih delnic družbe po tem sklepu
se izvede zaradi prilagoditve kapitala v breme oblikovanih rezerv za lastne delnice.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za prilagoditev Statuta družbe.
4. Sprememba statuta družbe ob prehodu na EUR.
Predlog sklepa:
4.1. Delnice družbe Lisca d.d. Sevnica
se nadomestijo s kosovnimi delnicami tako,
da se sedanjih 901.000 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na delnico nadomesti
z 901.000 kosovnih delnic in se temu ustre-

zno prilagodi 3. člen Statuta družbe tako, da
se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
901,000.000 SIT in je razdeljen na 901.000
navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
4.2. V skladu z določbo 4. odstavka 694.
člena ZGD-1, skupščina pooblašča nadzorni
svet, da v 3. členu Statuta družbe v tolarjih
določen osnovni kapital, z dnem uvedbe
evra kot nacionalne valute, preračuna v evre
po uradnem tečaju zamenjave in v skladu s
tem uskladi besedilo Statuta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta in za revizorja za leto 2006
imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi
4, Sevnica, v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 8.00 do 12.00 ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne klirinško depotne družbe na dan
14. 8. 2006.
Lisca d.d. modna oblačila Sevnica,
uprava družbe
Goran Kodelja
Ob-20233/06
Uprava družbe HTG d.d. Sežana, Partizanska cesta 1, Sežana sklicuje
9. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v sredo dne 16. 8. 2006 ob 10.30
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska
cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
Predlog sklepa št. 1: za predsednika skupščine se imenuje dr. Aleš Musar,
za preštevalki glasov pa Anita Čebokli in
Grozdana Švara. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Milan Mesar
iz Sežane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 ter s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2005.
3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2005.
4. Sprememba statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa št. 4: skupščina sprejema spremembe in dopolnitve statuta družbe
v predlaganem besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa. Na podlagi sprejetih sprememb
statuta se določi prečiščeno besedilo statuta
z vsebino, ki je sestavni del tega sklepa.
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5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in članov uprave družbe ter imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 5:
»Z dnem 16. 8. 2006 se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta.
Z dnem 16. 8. 2006 se razrešijo dosedanji člani uprave.
Z dnem 16. 8. 2006 se za člane upravnega odbora izvolijo:
– Aleš Musar,
– Rok Habinc in
– Franc Musar.
Mandat novoizvoljenih članov upravnega
odbora traja 5 let. Člani upravnega odbora
izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika in izvršnega direktorja.«
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje 10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine svojo udeležbo pisno najavili na
sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro kasneje, to je ob
11.30. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, letno poročilo za
poslovno leto 2005 in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo za skupščino je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 8. in 11. uro.
HTG d.d. Sežana
uprava družbe
Ob-20243/06
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena statuta družbe Pomurska založba d.d.,
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, uprava
družbe sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska
Sobota
ki bo dne 22. avgusta 2006 ob 9. uri na
sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Rocner Katja, za preštevalca
glasov pa Mičev Cvetko in Gyergyek Janeza. Seji prisostvuje pristojna notarka.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2005 in revizijskega poročila za leto 2005.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega
dobička.
b) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2005.
Predlog sklepa k točki a):

Št.

Bilančni dobiček na dan 31.12.2005 znaša 32,017.324,18 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 2005 v vrednosti 3,310.852,42 SIT naj se razporedi na
preneseni čisti dobiček preteklih let.
Predlog sklepa k točki b): na predlog
uprave in nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz
leta 2005.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2006 imenuje revizorska hiša Ernst&Young
d.o.o. Ljubljana.
6. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta družbe ob prehodu na EUR.
Predlog sklepov: po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmeta naslednja sklepa:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih 11.319
delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT
na delnico nadomesti s 11.319 kosovnih delnic in temu ustrezno se spremeni tudi prvi
odstavek 4. člena statuta družbe, tako da
po novem glasi: »osnovni kapital družbe je
113,190.000 SIT in je razdeljen na 11.319
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
b) Skupščina delničarjev pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe EUR
kot nacionalne valute preračuna v 4. členu
statuta družbe določen osnovni kapital, ki
znaša 113,190.000 SIT, iz SIT v EUR po
uradnem tečaju zamenjave in temu ustrezno uskladi določbe statuta družbe in v pisni
obliki pripravi in potrdi čistopis statuta.
7. Sprejem sklepa o plačilu sejnine.
Po predlogu nadzornega sveta in uprave družbe se sprejme sklep, da se članom
nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi
sejnina:
a) za predsednika nadzornega sveta
70.000 SIT bruto.
b) za člane nadzornega sveta 50.000
SIT bruto.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan od 7. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Ob-20245/06
Na podlagi 295. člena (ZGD-1) in 41.
člena Statuta Kovinoplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
Kovinoplastike Lož, Družbe
pooblaščenke d.d.
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ki bo 17. 8. 2006 ob 18. uri v jedilnici
družbe v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine, ter
ugotovitev prisotnosti notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič.
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za preštevalca glasov se izvoli Meto Turk
in Metodo Vrtar. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage Intihar.
2. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne
19. 6. 2006 o sprejemu Letnega poročila za
leto 2005.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2005 znaša 314,008.000 SIT in je sestavljen iz prenesenih dobičkov preteklih let v
višini 169,496.000 SIT in čistega dobička iz
leta 2005 v višini 144,512.000 SIT.
3.2. Dividenda za leto 2005 znaša bruto 98 SIT na delnico, kar znaša skupaj
36,706.684 SIT. Izplača se iz bilančnega
dobička preteklih let.
Pravico do dividende imajo imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnice, ki so v skladu lastnih delnic, na dan
sprejetja sklepa.
Rok za izplačilo dividende delničarjem je
60 dni od dneva sprejetja na skupščini.
3.3 Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih letih.
3.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2005 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.
4. Sklep o pridobivanju lastnih delnic
Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe, da kupuje v sklad lastnih delnic
z namenom zmanjšanja osnovnega kapitala in z nameni, določenimi v 1., 2., 3. in 7.
alinei 247. člena ZGD-1. Vir za pridobitev
lastnih delnic so rezerve za lastne deleže.
Uprava družbe lahko izključi predkupno
pravico pri nakupu ali prodaji obstoječim
delničarjem. Družba oblikuje sklad lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala.
Uprava lahko umakne lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Ta sklep velja 18 mesecev
od sprejema.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne, spremembe in dopolnitve statuta v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic in pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov
iz tolarjev v eure in za spremembo statuta.
Predlog sklepa:
a) Delnice družbe Kovinoplastika Lož
d.d. se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT postane 1 kosovna delnica.
b) Spremeni se 1. člen Statuta tako, da
se v peti alinei pred besedo «imenska« doda
beseda »kosovna« ter v šesti alinei zamenja
beseda »prinosniška« z besedo »imenska«
ter za besedo »prenosljiva« doda beseda
»kosovna«. Spremeni se 10. člena Statuta
tako, da se pred besedama »delnic« dodata besedi »kosovnih«. V prvi in drugi točki
tega člena se brišejo besede »nominalno
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vrednostjo posamezne delnice 1.000 SIT«,
in izdela se čistopis Statuta.
c) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet družbe, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura kot nacionalne valute preračuna
v eure po uradnem tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi besedilo ter potrdi čistopis statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2006 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino delniške družbe je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 8. 8. 2006 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine, to je do vključno ponedeljka
14. 8. 2006.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.
Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 17. 8. 2006 ob 19. uri v istem
prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Ob-20255/06
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
10. skupščino
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220
Škofja Loka,
ki bo v sredo, dne 22. 8. 2006 ob 10.
uri na sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja
Loka.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2005, poročilom nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
4. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice in sprememba statuta.
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5. Uskladitev osnovnega kapitala v
EUR.
Predlogi sklepov:
Sklep k tč. 1: Izvoli se predsednik skupščine po predlogu uprave in nadzornega
sveta. Izvoli se 3 članska verifikacijska komisija po predlogu uprave in nadzornega
sveta. Potrdi se notarka Erika Braniselj.
Sklep k tč. 2: Bilančni dobiček v višini
13.176.990,82 SIT v celoti ostane nerazporejen, o uporabi pa bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček). Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom
uprave in nadzornega sveta.
Sklep k tč. 3: Za revizorja za poslovno
leto 2006 se imenuje BDO EOS Revizija
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
Sklep k tč. 4:
a) Delnice družbe Jelovica, lesna industrija, d.d. z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
se spremenijo v kosovne delnice.
b) Spremeni se 3.1. točka Statuta družbe Jelovica, lesna industrija, d.d.,
ki se glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.435,000.000 SIT in je razdeljen na
1.435.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.«
Črtajo se točke 3.2. in 3.3. Statuta družbe Jelovica, lesna industrija, d.d.
V točki 3.4., ki postane točka 3.2. Statuta družbe Jelovica, lesna industrija, d.d.
se doda drugi stavek, ki se glasi: »Znesek
vplačanega kapitala znaša 1.435,000.000
SIT.«
Črta se točka 3.5. Statuta družbe Jelovica, lesna industrija, d.d.
Točka 3.6. Statuta družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d. postane točka 3.3.
V točki 3.7., ki postane točka 3.4. Statuta
družbe Jelovica, lesna industrija, d.d., se
črta drugi stavek.
Črta se celotno poglavje 4. (četrtič) s
točkami 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. in 4.7.
Vse naslednje številke poglavij in točk se
ustrezno preštevilčijo navzdol.
V drugem stavku drugega odstavka točke
5.2., ki po preštevilčenju postane točka 4.2.,
se črtajo besede »na njegov predlog«.
Črta se točka 5.5. Statuta družbe Jelovica, lesna industrija, d.d., točki 5.6. in 5.7. pa
se ustrezno preštevilčita navzdol.
Doda se točka 6.13., ki po preštevilčenju
v skladu s temi spremembami postane točka 5.13., ki se glasi: »Nadzorni svet lahko
podeli prokuro.«
Črta se drugi odstavek točke 7.7. Statuta
družbe Jelovica, lesna industrija, d.d.
Črta se celotno poglavje 11. (enajstič) s
točkami 11.1. in 11.2.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da besedilo statuta uskladi z navedenimi
spremembami.
Sklep k tč. 5: Skupščina pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra izvede
preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju fiksnega menjalnega tečaja iz SIT v
EUR, izvede vse formalne postopke, ter izvede spremembe statuta v zvezi z navedeno uskladitvijo osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva:
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri gospe Tini Masnec vsak delavnik od 7. do 12. ure. Tam je dostopno tudi
revidirano letno poročilo za poslovno leto
2005 in poročilo nadzornega sveta.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v enem

tednu po objavi sklica skupščine na naslov
družbe s pripisom “nasprotni predlog za
skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana in ki vsaj 3 dni pred skupščino
prijavijo svojo udeležbo na naslov družbe s
pripisom “udeležba za skupščino”. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred
skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Jelovica, lesna industrija, d.d.
uprava
mag. Marija Slovnik
Ob-20364/06
Na podlagi 10.2. točke statuta družbe
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., ter na
podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine družbe
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. 8. 2006 ob 11. uri,
v kongresni dvorani Hotela Slovenija, Obala
33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Imenuje se:
– za predsedujočega skupščini: Stojan
Zdolšek, odvetnik,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule,
Mira Pinter.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2005, z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter o delu nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Bilančni dobiček družbe v znesku
4.005.036.646,12 SIT se uporabi v naslednje namene:
1. za dividende družbe 725.200.000,00
SIT ali 140 SIT bruto na delnico;
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 27. 10. 2006, in sicer po stanju
delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana, na dan 30. 8. 2006.
2. v druge rezerve družbe iz dobička
3.279.836.646,12 SIT.
Za izplačila pod zap. št. 1 se uporabi:
– 2.328.950,00 SIT dobička iz drugih rezerv leta 1996.
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– 261.350.776,84 SIT dobička iz drugih
rezerv leta 1997
– 461.520.273,16 SIT dobička iz drugih
rezerv leta 1998.
b) Skupščina podeljuje upravi družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
c) Skupščina podeljuje nadzornemu
svetu družbe razrešnico za poslovno leto
2005.
4. Uvedba kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe, tako da se 5.180.000
delnic z nominalnim zneskom 1000,00 tolarjev spremeni v 5.180.000 kosovnih delnic.
b) Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
c) Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta
družbe.
5. Pretvorba osnovnega kapitala družbe
in odobrenega kapitala iz tolarjev v eure.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Osnovni kapital in odobreni kapital se z
dnem uvedbe eura pretvori iz tolarjev v eure
po tečaju zamenjave.
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena in v skladu s prvim odstavkom
329. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) pooblašča nadzorni svet družbe,
da v statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala in odobrenega kapitala, navedene
v tolarjih, z dnem uvedbe eura preračuna
v eure po tečaju zamenjave, ter da uskladi
Statut delniške družbe Istrabenz, d.d., tako,
da se bosta osnovni kapital in odobreni kapital glasila v eurih v ustrezni višini.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2006 skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
7. Določitev plačil članom in predsedniku
nadzornega sveta za obdobje 1. 1. 2005–
30. 5. 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za obdobje od 1. 1. 2005 do 30. 5. 2005
člani nadzornega sveta prejmejo osnovno
plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo
zaradi posebnih obveznosti v višini 217.560
SIT bruto mesečno. Predsednik nadzornega
sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 217.560 SIT bruto mesečno. Člani nadzornega sveta, ki niso imeli
mandata vse dni v mesecu, prejmejo sorazmerni del celotnega mesečnega plačila.
Predsedniku in članom nadzornega sveta se plačilo za vse pretekle mesece izvede
v enkratnem znesku v 15 dneh po sprejemu
tega sklepa na skupščini.
8. Določitev plačil članom in predsedniku
nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Ob upoštevanju Kriterijev za članstvo,
delo in plačilo nadzornih svetov, sprejetih s strani Upravnega odbora Združenja
članov nadzornih svetov in Priporočil za
plačila članov nadzornih svetov, člani nad-
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zornega sveta prejmejo osnovno plačilo
za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi
posebnih obveznosti v višini 1.000 eurov
bruto mesečno. Predsednik nadzornega
sveta prejme še doplačilo za opravljanje
posebnih funkcij v višini 1.000 eurov bruto
mesečno. Člani in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravljanje
funkcije, dokler opravljajo funkcijo. Člani
in predsednik nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni
za obdobje, začenši s koledarskim mesecem, ki nastopi po sprejemu tega sklepa
na skupščini. Do dne uvedbe eura pripada
članom in predsedniku nadzornega sveta
plačilo v tolarjih, preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izplačila. Za
delo v ustanovljenih komisijah nadzornega
sveta družbe prejmejo člani komisije plačilo
v višini 500 eurov bruto mesečno, predsednik komisije plačilo v višini 1.000 eurov
bruto mesečno, in sicer za čas delovanja
komisije. Do dne uvedbe eura pripada članom in predsedniku komisij plačilo v tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila.
Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi
člani nadzornega sveta za udeležbo na seji
prejmejo sejnino v skladu z določbami 9.12.
točke statuta družbe in v skladu s sklepom
skupščine z dne 30. 5. 2003; do uvedbe
eura po dosedaj določeni višini v tolarjih, od
uvedbe eura dalje pa v eurih, preračunano
po tečaju zamenjave tolarjev v eure.
9. Poslovnik o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine v integralnem tekstu v predlaganem besedilu. S
sprejemom sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine v integralnem tekstu,
preneha veljati sedaj veljavni Poslovnik o
delu skupščine v prečiščenem besedilu z
dne 31. 5. 2002.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta po
282. členu ZGD-1, besedilom predlaganih
sprememb in dopolnitev statuta, besedilom
sprememb in dopolnitev poslovnika o delu
skupščine in predlogi sklepov, je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina
2, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe
(www.istrabenz.si) in SEOnet-u. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 25. 8. 2006 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na
sedež družbe tri dni pred skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pravnih
oseb pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Eventuelni nasprotni predlogi podani
pred ali na skupščini, se podajo v pisni
obliki.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.
Igor Bavčar
predsednik uprave
ISTRABENZ, d.d.
Št. 10/2006
Ob-20365/06
Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe Slovenijales družba za trgovino
in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22, uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales družba
za trgovino in druge storitve, d.d., 1511
Ljubljana, Dunajska cesta 22,
ki bo v četrtek, dne 31. 8. 2006 ob 13.
uri v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska
cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Slovenijales d.d.
in konsolidiranega letnega poročila skupine
Slovenijales za leto 2005 skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizorjevih poročil za
leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe Slovenijales d.d. in
konsolidiranega letnega poročila skupine
Slovenijales za leto 2005 skupaj s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2005 in potrditvijo letnih
poročil za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2005 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a)
1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2005 znaša 1.281,594.860,66 SIT.
Sestavljen je iz prenesenega čistega dobička leta 2001 v znesku 386,106.453,85
SIT, prenesenega čistega dobička leta
2002 v znesku 165,770.040,65 SIT, prenesenega čistega dobička leta 2003 v znesku
167,943.841,78 SIT, prenesenega čistega
dobička leta 2004 v znesku 246,498.793,74
SIT ter čistega dobička leta 2005 v znesku
315,275.730,64 SIT.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Za dividende v skupnem znesku
136,802.000 SIT se uporabi del bilančnega dobička, oblikovanega iz prenesenega
čistega dobička leta 2001. Dividenda znaša
500 SIT bruto na delnico.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD dva
delovna dneva po dnevu skupščine.
Dividende se izplačajo delničarjem v 30
dneh po sprejemu tega sklepa.
2.2. Za nagrade članom nadzornega sveta in upravi se uporabi del bilančnega dobič-
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ka, oblikovanega iz prenesenega čistega
dobička leta 2001 v znesku 12,800.000 SIT.
Nagrada za nadzorni svet znaša 5,959.900
SIT bruto, za upravo pa 6,840.100 SIT bruto.
2.3. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v višini 1.131,992.860,66 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina upravi družbe in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb statuta delniške družbe v zvezi z uvedbo kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu za preračun v statutu
vsebovanih tolarskih zneskov v eure in za
uskladitev statuta v skladu s tem.
Predlog sklepa:
1. Delnice družbe Slovenijales družba za
trgovino in druge storitve, d.d. se pretvorijo v
kosovne delnice, in sicer tako, da 1 delnica
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT postane
1 kosovna delnica.
2. Sprejmejo se predlagane spremembe
Statuta delniške družbe Slovenijales družba za trgovino in druge storitve, d.d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z
dne 15. 7. 2002, opr. št. SV 816/02 notarke
Nevenke Tory) v besedilu po predlogu kot
sledi:
2.1. Spremeni se prvi odstavek 3. člena
statuta tako, da se glasi: »Osnovni kapital
družbe znaša 2.736,040.000 SIT in je razdeljen na 273.604 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic.«
2.2. Spremeni se tretji odstavek 51. člena statuta tako, da se glasi: »Spremembe
statuta z dne 31. 8. 2006 začnejo veljati z
dnem vpisa v sodni register.«
3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) pooblašča nadzorni svet
družbe, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala družbe in druge zneske izražene v tolarjih z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave in v
skladu s tem uskladi besedilo statuta.
Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2., 3. in 4. sta podala
uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta ter besedilom predlaganih sprememb statuta delniške družbe z utemeljitvijo, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu sektorja za kadrovsko organizacijske in splošne
zadeve, soba št. 123/I, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine. Gradivo za
dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami
je v tem obdobju objavljeno tudi na spletnih
straneh družbe http://www.slovenijales.si.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je najkasneje do vključno 28. 8. 2006 in
ki so na dan 28. 8. 2006 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
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priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom na seznamu udeležencev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Slovenijales družba za trgovino
in druge storitve, d.d.
uprava družbe
Ob-20366/06
Na podlagi 35. člena statuta družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d. sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Pohištvo Brežice d.d.,
ki bo v torek, 22. 8. 2006 ob 12. uri na
sedežu družbe v Brežicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev 12. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Surina Zajc Cirila, za preštevalca glasov pa Snežna Bukovec in Janez Piškur.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2005 in odločitvijo uprave o načinu razporeditve čistega poslovnega izida.
2.1. Uprava je skupščini predložila letno
poročilo družbe za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta
delniške družbe, s katerim le-ta sprejema
Letno poročilo družbe za leto 2005 in daje
pozitivno stališče k revizijskemu poročilu.
2.2. Čisti poslovni izid iz poslovanja je
bil pozitiven in je znašal 36.121 tisoč SIT. Iz
čistega poslovnega izida so bile oblikovane
statutarne rezerve v višini 1.806 tisoč SIT.
Po sklepu uprave je bil poslovni izid v višini
17.157 tisoč SIT prenesen v druge rezerve
iz dobička, za 17.158 tisoč SIT pa je ostal
nerazporejen.
3. Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa: skupščina
upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.
4. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta Novoles lesna industrija Straža,
d.d.
Nadzorni svet po predlogu delničarjev
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Zaradi podanih odstopnih izjav članic
nadzornega sveta – predstavnic delničarjev,
Ade Gole Grandovec, Metke Kastrevc in
Cirile Surina Zajc, skupščina navedene članice z dnem 22. 8. 2006 odpokliče in za
člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, z istim datumom, to je z 22. 8. 2006
imenuje Franca Vovka, Dušana Jovanoviča
in Darjo Derganc.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2006.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2006 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno

pošiljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni
pred skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Pohištvo Brežice d.d.
uprava
Ob-20367/06
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. sklicujem
11. skupščino
delniške družbe IKA Ajdovščina d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2006 ob 10. uri na
sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška
cesta 24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Anica Rijavec, za preštevalce
glasov Karmen Kravos in Andrejka Blažko,
za notarko se izvoli Laura Čermelj, za zapisnikarico Klavdija Vrh-Curk.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se skupščina seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta bilančni dobiček iz letnega poročila
za leto 2005 v višini 3,813.965,20 ostane
nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2005 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2005.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprejem
sprememb in dopolnitev statuta družbe v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu za spremembo statuta in za preračun zneskov iz
tolarjev v evre.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da se
vsaka delnica z nominalno vrednostjo 1.000
SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe:
– Prvi odstavek 4.1. točke statuta družbe
se spremeni tako, da se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 72,759.000
SIT in je razdeljen na 72.759 navadnih pro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

sto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu.
– Prvi odstavek 11.3. točke statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:
Z dnem uveljavitve dopolnil in sprememb
statuta, bo izdelan čistopis statuta.
c) Potrdi se čistopis statuta družbe, v
besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega
sklepa.
d) Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06)
pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih
z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute
preračuna v evre po uradnem tečaju zamenjave, pri čemer se razlike pri zaokroževanju na najbližji višji EUR prenesejo v breme
rezerv in skladno s tem spremeni statut in
izdela čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2006 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija,podjetje za revidiranje,
d.o.o. Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino s statutom
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS pisno
podajo družbi razumno utemeljen nasprotni
predlog sklepov.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi d.d., sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o drugih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica predstavlja en glas. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sprememb in dopolnitev statuta.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo predhodno prijaviti svojo udeležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini,
Tovarniška cesta 24.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najkasneje 30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
IKA Ajdovščina d.d.
uprava družbe

skupščine: za predsednika skupščine Milan
Skerbiš in za preštevalca glasov Jože Strižič
in Jenez Erker. Na seji je prisotna notarka
Jožica Škrk.
3. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2005.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2005.
4. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorju) in članom nadzornega sveta družbe ISKRA-RELEJI d.d. za
poslovno leto 2005 v skladu z 293. členom
ZGD.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta kot predstavnika delničarjev se izvoli
Anton Plaznik.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2006.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2006 imenuje revizijsko hišo Iteo
– Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: delničarji naj morebitne predloge k posamičnim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo
direktorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu,
vsak delovni dan od 17. 7. 2006 do 21. 7.
2006 in od 7. 8. 2006 do 16. 8. 2006 med
8. in 12. uro do vključno dneva zasedanja
skupščine.
ISKRA-RELEJI, d.d.
Direktor družbe

Ob-20368/06
Uprava družbe ISKRA-RELEJI tovarna
relejev Makole d.d., Štatenberg 88, 2321
Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje

2. sejo skupščine
družbe L EGOLES, d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 24. 8. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalca
glasov pa Marija Porenta in Zdravko Šprajcar.
Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Seznanitev z letnim poročilo za leto
2005 in poročilom nadzornega sveta.

7. sejo skupščine
delniške družbe ISKRA-RELEJI d.d.
ki bo 17. avgusta 2006 ob 14. uri v prostorih družbe ISKRA-RELEJI d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole.
Dnevni red:
1.Otvoritev zasedanja.
Predsednik uprave – direktor otvori skupščino.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja
in nadzornega sveta se izvolijo v organe

Ob-20369/06
V skladu z 295. členom ZGD-1, uprava
družbe L EGOLES gozdarstvo, tesarstvo
d.d., 4220 Škofja Loka, Kidričeva c. 56 sklicuje

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5717

Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2005 in
poročilom nadzornega sveta v skladu z 282.
členom Zakona o gospodarskih družbah-1.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3: bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2005 znaša 0 SIT.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
upravi in članom nadzornega sveta družbe
razrešnico za poslovno leto 2005.
4. Kosovne delnice.
Predlog sklepa št. 5:
4.1. člen statuta družbe se spremeni
tako da glasi: osnovni kapital družbe znaša
206,901.000 SIT in je razdeljen na 206.901
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Nadzorni svet se pooblasti, da pripravi
čistopis statuta in, da v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v eure po tečaju
zamenjave.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2006.
Predlog sklepa št. 6: za revizorja družbe
za poslovno leto 2006 skupščina imenuje revizijsko družbo Revizijski center d.o.o., Ulica
Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v
tajništvu, na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi oziroma centralnem registru
pri KDD po stanju na zadnji dan prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
pol ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
L EGOLES d.d.
Ilar Darko, direktor
Ob-20372/06
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska
22, sklicuje uprava družbe
10. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,
ki bo v sredo, dne 23. 8. 2006 ob 12. uri
v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska
22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine: Cveto Lipovec,

Stran

5718 /

Št.

73-74 / 14. 7. 2006

– za predsednico verifikacijske komisije:
Mateja Stanič Rudolf,
– za preštevalki glasov: Tina Troha in
Marija Bambič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2005 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
uporaba bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2005 znaša 0 SIT.
2.2. V skladu z 294. členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2005.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2006 izbere pooblaščeno revizijsko družbo Boniteta družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., s
sedežem v Velenju, Efenkova 61.
4. Ugotovitev prenehanja mandata dvema članoma nadzornega sveta in izvolitev
novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
4.1. Ugotovi se, da je dne 3. 7. 2006
prenehal mandat članom nadzornega sveta
– predstavnikom delničarjev Roku Habincu
in Metodu Logarju.
4.2. Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za dobo štirih let
izvolita:
– Miran Merhar, ki mu začne teči mandat
z dnem izvolitve na skupščini družbe, in
– Marija Tanko, ki ji začne teči mandat z
dnem izvolitve na skupščini družbe.
5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednja sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo družbe
za kupovanje lastnih delnic za namene iz
247. člena ZGD-1 in Pravilnika o pridobivanju lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja
v skladu z zakonom 18 mesecev.
Pri pridobivanju delnic najvišja nakupna
cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja nakupna cena pa
ne sme biti manjša od četrtine knjigovodske
vrednosti po stanju na zadnji dan poslovnega leta pred nakupom.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, o čemer pa mora
obvestiti nadzorni svet družbe.
2. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
6. Uskladitev osnovnega kapitala zaradi
prehoda na EUR in izdaja kosovnih delnic.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe eura
izvede preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju fiksnega menjalnega tečaja iz SIT v
EUR. Sedanjih 712.410 delnic z nominalno
vrednostjo 2.000 SIT na delnico, se nadomesti z 712.410 kosovnimi delnicami. Skup-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ščina za izvedbo vseh formalnih postopkov,
vključno z ustreznimi spremembami Statuta,
ki so potrebni zaradi prehoda na euro, pooblašča nadzorni svet.
7. Seznanitev skupščine z izvolitvijo
dveh predstavnikov delavcev v nadzorni
svet družbe.
Uprava družbe seznanja skupščino, da je
bil dne 26. 10. 2005 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu na svetu delavcev
ponovno izvoljen Šega Darko, ki je nastopil
mandat dne 26. 10. 2005 za dobo štirih let.
Dne 25. 5. 2006 je potekel mandat predstavnici delavcev v nadzornem svetu Andreji Petelin. Svet delavcev je na seji dne
26. 4. 2006 izvolil novo predstavnico delavcev Mojco Mavrin, ki je nastopila mandat z
dnem 26. 5. 2006 za dobo štirih let.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 20. 8. 2006,
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje oziroma pooblaščence in zastopnike prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.
Morebitne nasprotne predloge lahko delničarji sporočijo upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letnim poročilom, revizijskim mnenjem
in s poročilom nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z 282. členom ZGD, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
INLES, d.d.
uprava
Ob-20375/06
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe
9. redno skupščino
družbe IMP Montaža Maribor d.d.,
ki bo v sredo, dne 23. 8. 2006 ob 12.
uri na sedežu družbe v Mariboru, Špelina
ul. 02.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Mirjana Šedivy,
za preštevalki glasov se izvolita Jana Janžel
in Milojka Rožman, za zapisnikarja Marija
Bezjak in za notarja Stanislav Bohinc.
3. Potrditev razrešnice upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

5. Sklep o uvedbi kosovnih delnic.
Predlog sklepa: družba uvede kosovne
delnice, ki nadomestijo obliko obstoječih
delnic z nominalnim zneskom 1000 tolarjev, in sicer tako, da 1 navadna delnica z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT postane 1
kosovna delnica.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe IMP Montaža Maribor d.d. v
zvezi z uvedbo kosovnih delnic, spremembo
števila članov nadzornega sveta in predlog
za pooblastilo nadzornemu svetu družbe za
spremembo Statuta in za preračun zneskov
iz tolarjev EUR.
Predlog sklepa št. 6.1.:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe statuta, kakor sledi:
1. Spremeni se prvi odstavek točke 4.1.,
tako da odslej glasi: osnovni kapital družbe
znaša 405,731.000 SIT in je razdeljen na
405.731 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
2. Spremeni se točka 4.2. tako, da odslej
glasi: vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
3. V točki 6.1. se v prvem stavku beseda
»trije« nadomesti z besedo »štirje«, tako da
celoten stavek glasi: nadzorni svet sestavljajo štirje člani.
Predlog sklepa št. 6.2.: skladno s sprejetimi spremembami Statuta iz sklepa št.
6.1. devete redne skupščine delničarjev, se
sprejme novo prečiščeno besedilo Statuta
družbe, ki ga podpiše predsednik nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6.3.: na predlog uprave in nadzornega sveta družbe, skupščina družbe IMP Montaža Maribor d.d., pooblašča nadzorni svet družbe, da z dnem
uvedbe EUR kot nacionalne valute opravi
preračun v točki 4.1 Statuta družbe zapisanega osnovnega kapitala, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 405,731.000 tolarjev,
iz SIT v EUR po uradnem tečaju zamenjave
in nato spremeni točko 4.1. Statuta družbe,
tako, da se zapiše osnovni kapital družbe
v EUR.
7. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se ob upoštevanju sprememb Statuta iz sklepa številka 6.1. točka 3 devete
redne seje skupščine, za člana nadzornega
sveta družbe, predstavnika delničarjev, za
mandatno dobo 4 let od imenovanja, izvoli
Davorin Šuštar.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da se delničar prijavi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine (osebno v tajništvu družbe
ali s priporočeno pošiljko).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter
predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave v Mariboru, Špelina ul. 02, vsak
delavnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
IMP Montaža Maribor d.d.
uprava
Št. 16
Ob-20376/06
Na podlagi 19. člena statuta delniške
družbe CDE nove tehnologije d.d. in 295.
člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
17. redno skupščino
delničarjev delniške družbe
CDE nove tehnologije d.d.
ki bo dne 18. 7. 2006 ob 12. uri v po
slovnih prostorih družbe, Celovška cesta
280, 1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
2. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev treh novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami vseh dosedanjih članov nadzornega
sveta in za mandatno dobo štirih let izvoli
nove člane tričlanskega nadzornega sveta:
– Boštjan Žohar,
– Saška Babnik,
– Gregor Brečko.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa družbe
vpisani v delniško knjigo.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe, se
lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno
pooblastilo predložiti najkasneje do začetka
zasedanja skupščine.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
predsednik uprave
Ob-20377/06
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d., uprava družbe
sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe DEOS d.d.,
ki bo v petek, 25. avgusta 2006 ob 8.
uri v prostorih družbe DEOS d.d. na Dunajski 58 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Št.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Blaž Razvornik. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec
iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2005.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2005, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi
letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2005.
b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v
letnem poročilu za leto 2005, ki po stanju
na dan 31. 12. 2005 znaša 45,590.000 SIT,
ostane v celoti nerazporejen.
c) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Predlog sklepov:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
458,162.000 SIT, se poveča iz sredstev
družbe za 240,478.000 SIT.
b) Povečanje osnovnega kapitala se izvede po bilanci stanja na dan 31. 12. 2005
tako, da se v osnovni kapital preoblikuje
preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 209,709.000 SIT, rezerve iz dobička v
višini 9,371.000 SIT in kapitalske rezerve
v višini 21,398.000 SIT v skupnem znesku
240,478.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 120.239 novih navadnih imenskih delnic v skupni nominalni
vrednosti 240,478.000 SIT tako, da prejme
vsak delničar za vsako eno navadno imensko delnico z nominalnim zneskom 2.000
SIT po 0,52 novih navadnih imenskih delnic
družbe z nominalnim zneskom 2.000 SIT,
ki skupaj z že obstoječimi delnicami tvorijo
isti razred.
c) Po povečanju znaša novi osnovni kapital družbe 698,640.000 SIT in je razdeljen
na 349.320 navadnih imenskih delnic z nominalnim zneskom 2.000 SIT.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa:
Statut družbe se spremeni kot sledi:
– Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 4. člena statuta tako, da se po novem glasi: Osnovni kapital družbe znaša
698,640.000 SIT in je razdeljen na 349.320
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT ene delnice.
– Spremeni se 5. člen statuta tako, da se
po novem glasi: Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-1.
– Črta se 27. člen statuta. Vsi ostali členi
se v skladu s tem preštevilčijo.
– Črta se drugi odstavek 35. člena statuta.
– Črta se 51. člen statuta. Vsi ostali členi
se v skladu s tem preštevilčijo.
5. Določitev višine sejnine za delo nadzornega sveta,
Predlog sklepa: vsak član nadzornega
sveta prejme plačilo za delo v obliki sejnine
v višini 300 EUR bruto na opravljeno sejo in
se upošteva od 25. 8. 2006 dalje do preklica
oziroma določitve novega zneska.

73-74 / 14. 7. 2006 /

Stran

5719

6. Priprava računovodskih izkazov samo
v skladu z MSRP.
Predlog sklepa: letno računovodsko poročilo družbe DEOS, d.d., se od 1. 1. 2006
dalje pripravljajo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
(MSRP).
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorsko družbo Renoma d.o.o., Kamniška
ulica 25, Ljubljana, za revizorja družbe za
leto 2006.
8. Preračun nominalnega zneska delnic
in osnovnega kapitala z novo porazdelitvijo
nominalnih zneskov delnic.
Predlog sklepov:
a) Na podlagi tečaja zamenjave se znesek osnovnega kapitala preračuna iz tolarjev v evre tako, da znaša 2,916.822 EUR.
b) Osnovni kapital družbe, ki znaša
2,916.822 EUR se zmanjša za 822 EUR
tako, da po zmanjšanju znaša 2,916.000
EUR.
c) Na podlagi tečaja zamenjave se nominalni zneski delnic na novo porazdelijo
tako, da nominalni znesek ene delnice znaša 1.000 EUR. Delničarjem pripadajo nove
delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v
dosedanjem osnovnem kapitalu.
d) Po preračunu in zmanjšanju znaša
osnovni kapital družbe 2,916.000 EUR in je
razdeljen na 2.916 navadnih imenskih delnic
z nominalnim zneskom 1.000 EUR.
e) Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da lahko najkasneje v petih letih po
vpisu spremembe statuta v sodni register
poveča osnovni kapital za največ 419.000
EUR oziroma izda 419 navadnih imenskih
delnic v nominalni vrednosti 1.000 EUR vsaka, in sicer za denarne in stvarne vložke.
f) Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe evra kot
nacionalne valute uskladi statut družbe z
veljavno sprejetimi sklepi pod a), b), c), d)
in e) ter spremembe priglasi za vpis v sodni
register.
Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Ljubljani, Dunajska 58 (3. nadstropje), od
dneva objave sklica v Uradnem listu RS do
dneva zasedanja skupščine vsak delovni
dan med 8. in 15. uro.
Čas sklica
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine ob 8.30 z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na
Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo
udeležbe, ki mora prispeti najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine po pošti, faksu, e-pošti ali z osebno vročitvijo na sedež
DEOS, d.d., Dunajska 58, Ljubljana, faks
01/436-20-93, e-pošta: info@deos.si. To
velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil.
Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je
možen vpogled v gradivo za to skupščino.
DEOS, d.d.
direktor
Bojan Kranjc
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Ob-20435/06
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna Litija d.d. Breg pri Litiji
53, Litija, sklicuje uprava družbe
10. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna Litija,
d.d.,
ki bo dne 18. 8. 2006 ob 12. uri v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Franca
Adamčiča, preštevalca glasov Iva Potiska
in Slavko Martinčič, ter ugotovi prisotnost
notarke Marjane Kolenc Rus in sprejme
predlagani dnevni red skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2005,
obravnava delitve čistega dobička po stanju
31. 12. 2005, ter sklepanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščini se sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2005 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Na predlog uprave se čisti dobiček po
stanju 31. 12. 2005 v višini 2,758.482,64 SIT
razporedi v obvezne zakonske rezerve.
3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2005.
4. Razširitev dejavnosti družbe ter uvedba kosovnih delnic ter preračun osnovnega
kapitala v EUR.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se dejavnost družbe razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
02.020 Gozdarske storitve
28.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva
28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
29.410 Proizvodnja prenosnih ročnih obdelovalnih strojev
29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih
strojev
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva
45.430 Oblaganje tal in sten
45.450 Druga zaključna gradbena dela
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in
TV napravami
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom
60.240 Cestni tovorni promet
63.120 Skladiščenje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
65.210 Finančni zakup (leasing)
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti
2. Delnice družbe SVEA Lesna industrija
Litija d.d. se pretvorijo v kosovne delnice,
in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 1.000 SIT postane 1 delnica.
3. Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih, po uradnem tečaju zamenjave, ter da skladno s tem sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta družbe.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d.,
Litija.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., ki jih
predlagata uprava in nadzorni svet.
6. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2006 Revizijski
center d.o.o. Družba za revizijo, Podvine 36,
Zagorje ob Savi.
7. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada nagrada za njihovo delo v letu
2005 in 2006, in sicer predsedniku nadzornega sveta pripada nagrada v višini
50.271,05 SIT bruto na sejo, članu nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev,
pripada nagrada v višini 41.893,95 SIT bruto
na sejo, članu nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev družbe pa nagrada v višini
61.114,33 SIT bruto na sejo.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda si delničarji lahko ogledajo
na sedežu družbe Breg pri Litiji 53, Litija,
vsak delavnik med 11. in 13. uro od dneva
objave sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo

na skupščini pisno prijavili Upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
15. uri v istem prostoru, tedaj bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
direktor
Matej Požun, univ. dipl. inž.
Ob-20437/06
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
12. skupščino
delničarjev družbe SVEA d.d Zagorje
ob Savi,
ki bo dne, 18. 8. 2006 ob 11. uri v konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23,
Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Tim Tomažin, za preštevalki glasov Marjano Mlianrič-Pikelj in Rozi Zupančič, skupščini prisostvuje notarka Marjana
Kolenc Rus.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta po 274.a členu ZGD z
dne 7. 7. 2006 o sprejemu letnega poročila
za leto 2005.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2005 znaša 166,452.877,72 SIT
uporabi takole:
a) Bilančni dobiček za leto 2005 je ugotovljen iz prenesenega dobička iz preteklih
let v višini 77,422.394,47 SIT in čistega dobička leta 2005 v višini 89,030.483,25 SIT,
kar znaša skupaj 166,452.877,72 SIT.
b) Del prenesenega čistega dobička iz
preteklih let, in sicer:
– dobiček iz leta 1999 v višini 68.976,28
SIT,
– dobiček iz leta 2000 v višini
8,055.745,17 SIT,
– dobiček iz leta 2001 v višini
7,986.348,98 SIT,
– dobiček iz leta 2002 v višini
6,861.888,98 SIT,
– del dobička iz leta 2004 v višini
3,905.949,09 SIT,
skupaj 26,878.908,50 SIT se razdeli za
dividende.
c) Bruto dividenda znaša 89,50 SIT.
d) Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine.
e) Izplačilo dividend se izvrši do 31. 12.
2006.
f) Del prenesenega dobička iz preteklih
let, in sicer:
– del dobička iz leta 2004 v višini
3,487.196,54 SIT se razporedi za izplačilo
nagrade upravi,
– del dobička iz leta 2004 v višini
1,900.000 SIT se razporedi za izplačilo nagrad nadzornemu svetu, in sicer:
a) predsedniku bruto (bruto znesek)
400.0000 SIT
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b) članom bruto (bruto znesek) 300.000
SIT.
g) Del prenesenega dobička iz preteklih
let, in sicer:
– del dobička iz leta 2004 v višini
913.705,50 SIT se nameni izplačilu udeležbe v dobičku firmi Regionalni razvojni center
d.o.o., ki je upravičena do tega izplačila na
osnovi pogodbe o nakupu delnic, saj v letu
2005 ni bila izplačana dividenda firmi Svea
Lesna industrija Litija d.d. in je ta del dobička, ki je bil razporejen za izplačilo v letu
2005 ostal neizplačan. Izplačilo se izvrši do
31. 12. 2006.
h) Preostali del bilančnega dobička v višini 135,173.067,18 SIT ostane nerazporejen. O njegovi uporabi se bo odločalo v
naslednjih letih.
2. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe rezrešnico za poslovno
leto 2005.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o. družba za revizijo, Podvine 36, Zagorje ob Savi za revizorja računovodskih
izkazov SVEE d.d. za leto 2005.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta,
Sprememba Statuta družbe glede števila
članov nadzornega sveta in izvolitev novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Odpokličejo se člani nadzornega sveta predstavniki kapitala: Stane Koci, Sabina
Kukovec, Stane Ocepek, Miran Škof.
Odpoklic velja z dnem vpisa sprememb
statuta o številu članov nadzornega sveta v
sodni register.
b) Spremeni se točka 6.2.1. statuta tako,
da se odslej glasi: nadzorni svet sestavljajo
4 člani, ki jih izvoli skupščina in svet delavcev, ki o izvolitvi obvesti skupščino. Število
članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet
delavcev, se določa v skladu z zakonom,
glede na število članov, ki jih izvoli skupščina.
c) V nadzorni svet družbe se kot predstavnike kapitala izvolijo: Stane Koci, Sabina Kukovec, Dragica Jazbec, skupščina se
seznani s članom nadzornega sveta Mirkom
Bizjakom, predstavnikom delavcev.
d) Mandat članov novega nadzornega
sveta prične teči z dnem vpisa sprememb
statuta o številu članov nadzornega sveta v
sodni register.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital, ki znaša 315,338.000
SIT in je razdeljen na 315.338 navadnih
imenskih delnic z nominalnim zneskom
1.000 SIT, se zaradi prilagoditve obsegu poslovanja družbe zmanjša z umikom 15.015
lastnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT, kar v skupni nominalni vrednosti pomeni 15,015.000 SIT. Osnovni kapital bo po
zmanjšanju znašal 300,323.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s tretjim odstavkom 381. člena Zakona o gospodarski
družbah v breme bilančnega dobička, ki se
bo oblikoval ob sprostitvi rezerv za lastne
delnice zaradi umika lastnih delnic, zaradi
česar se:
– ne uporabljajo določbe o varstvu upnikov,
– v kapitalske rezerve odvede nominalni
znesek umaknjenih delnic.
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b) Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila Statuta družbe s sklepom skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice.
Predlog sklepa:
a) Delnice družbe SVEA Lesna industrija
d.d. se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT postane 1 delnica.
b) Spremeni se točka 5.2. Statuta, tako
da se odslej glasi: Osnovni kapital je razdeljen na 315.338 kosovnih delnic oznake
SVZG.
7. Preračun osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa: nadzorni svet se pooblašča, da z uvedbo evra, v statutu vsebovane
zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem
uvedbe eura preračuna v evre po tečaju zamenjave, in skladno s tem spremeni statut.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavili
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
generalni direktor
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-20458/06
Uprava družbe BTC Terminal Sežana
d.d., Partizanska 79, Sežana, v skladu z
9.2. točko Statuta družbe, sklicuje
11. skupščino delničarjev
družbe BTC Terminal Sežana d.d.,
ki bo 28. avgusta 2006 ob 13. uri na sedežu družbe, Partizanska 79, Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Ujčič,
– za preštevalca glasov se imenujeta Nives Požar in Nataša Mahnič Kovšca.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
2.1. Predložitev letnega poročila za leto
2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnem poročilu.
2.2. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev podeljuje upravi in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2005.
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3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
3.1. Skupščino se seznani z odstopno
izjavo predsednika nadzornega sveta Aleša
Škrabe.
3.2. Predlog nadzornega sveta za imenovanje novega člana:
Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
– Tatjana Vošinek Pucer.
Tatjana Vošinek Pucer je izvoljena za
dobo do 6. 10. 2008.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2006 se imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice in pooblastilo nadzornemu svetu.
5.1. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: delnice družbe BTC Terminal Sežana d.d. se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom
1.000 SIT postane 1 delnica.
Spremeni se prvi odstavek 3.1. točke
statuta, tako da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
350,197.000 SIT in je razdeljen na 350.197
navadnih imenskih kosovnih delnic.
5.2. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina v skladu s četrtim odstavkom
694. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da
v Statutu vsebovane zneske osnovnega
kapitala v tolarjih in druge zneske v tolarjih,
z dnem uvedbe evra preračuna po predpisanem tečaju zamenjave in v skladu s tem
uskladi besedilo statuta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska 79,
Sežana, od dneva objave v Uradnem listu
RS, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri
poslovnem sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo, ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava za sejo prispe na sedež skupščine
najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijavi pooblaščencev mora biti pisno priloženo
pooblastilo delničarja.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
Ernest Gortan
Ob-20461/06
Na podlagi statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
redno leto skupščino
družbe FOND d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 23. 8. 2006 ob 12. uri v
Idriji, na Lapajnetovi 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2005 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2005
in s poročilo nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2005.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička in se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2006 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi
po stanju na dan 30. 6. 2006, katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FOND d.d.
direktorica
Darja Petrič Florjančič
Ob-20556/06
Na podlagi 19. člena Statuta Hotel Grad
Podvin d.d., uprava družbe sklicuje
redno skupščino
družbe Hotel Grad Podvin d.d., Mošnje
1, Radovljica,
ki bo potekala dne 17. 8. 2006 ob 12.45
v prostorih notarske pisarne notarke Nade
Kumar, Slovenska 56/5, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje
Matija Majcenovič, za preštevalca glasov pa
Tomaž Juvan. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta z
dne 23. 6. 2006 o preveritvi letnega poročila
za leto 2005.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2005.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
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3.2. Skupščina družbe na podlagi četrtega odstavka 694. člena ZGD pooblašča
nadzorni svet, da v statutu družbe vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih,
z dnem uvedbe EUR-a preračuna v EUR-e
po tečaju zamenjave ter v skladu s tem
spremeni statut.
Gradivo za skupščino v vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani v
delniški knjigi.
Hotel Grad Podvin d.d.
uprava
Tomaž Juvan
Ob-20557/06
Na podlagi 31. člena Statuta družbe
SPCP, družba za poslovanje z nepremičninami, d.d., uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine
delniške družbe SPCP, d.d.,
ki bo dne 17. 8. 2006 ob 12. uri v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar,
Slovenska 56/5, Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matijo Majcenoviča, za preštevalca glasov Tomaža Juvana. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom, razporeditev bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2005.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave za leto 2005 in poročilom
nadzornega sveta z dne 19. 6. 2006 o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za leto 2005.
2.2 Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2005 znaša 7,977.819,90 SIT.
O uporabi bilančnega dobička bo skupščina
odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2005.
3. Sprememba statuta
Predlog sklepa:
3.1 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
3.2. Skupščina družbe na podlagi 4. odstavka 694. člena ZGD pooblašča nadzorni
svet, da v statutu družbe vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih, z dnem uvedbe

EUR-a preračuna v EUR-e po tečaju zamenjave ter v skladu s tem spremeni statut.
Gradivo za skupščino v vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani v
delniški knjigi.
SPCP, d.d.
Tomaž Juvan, direktor

Sklepi skupščin
Ob-20370/06
Na skupščini delniške družbe Ajdacom,
družba pooblaščenka d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, ki je bila dne 4. maja 2006, je
bila sprejeta dodatna četrta točka dnevnega
reda, Uvedba kosovnih delnic in določitev
sistema upravljanja po ZGD-1. Sklep skupščine se glasi:
1. Uvedejo se kosovne delnice. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
1.1. Prvi trije odstavki 6. člena statuta se
spremenijo tako, da se glasijo:
»6. člen
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.193,728.000 SIT in je razdeljen na
149.216  delnic.
Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.
Vse delnice so navadne delnice. Navadna delnica daje delničarju pravico do:
– enega glasu pri glasovanju na skupščini;
– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za plačilo dividend;
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.«
1.2. Spremeni se naslov četrtega odstavka 6. člena statuta tako, da se glasi:
»Stvarni vložki in prevzem stvari ob ustanovitvi družbe«.
1.3. Spremeni se naslov 8. člena statuta
tako, da se glasi: »Prevzem delnic ob ustanovitvi družbe«.
1.4. Spremeni se 15. člen statuta tako,
da se glasi: »Odobreni kapital.
15. člen
Skupščina družbe pooblašča upravo, da
v soglasju z nadzornim svetom lahko poleg
že obstoječe višine osnovnega kapitala, v
petih letih po vpisu te spremembe statuta,
sprejete na skupščini družbe dne 4. 5. 2006,
v sodni register, poveča osnovni kapital še
za največ 596,864.000 SIT, to je za največ
74.608 delnic z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vložke.
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Emisijsko ceno in način vplačila delnic določi uprava s soglasjem nadzornega
sveta.
Ne glede na določila 12. člena tega
statuta lahko uprava pri izdaji novih delnic
prednostno pravico delničarjev do nakupa
novih delnic, delno ali v celoti izključi.
O vsebini pravic iz delnic in pogojih za
izdajo delnic odloča uprava s soglasjem
nadzornega sveta.«
1.2. Družba ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.
Zaradi določitve sistema upravljanja se
doda nov 19.a člen statuta, ki se glasi:
Sistem upravljanja
»19.a. člen
Družba ima dvotirni sistem upravljanja.
Organi družbe so:
– uprava,
– nadzorni svet,
– skupščina delničarjev.«
1.3. Pooblastilo nadzornemu svetu po
četrtem odstavku 694. člena ZGD-1.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe eura preračuna v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in druge zneske, ki so izraženi
v tolarjih in drugih valutah, v euro, po uradnem tečaju zamenjave.
Ajdacom d.d., Ljubljana
direktor Borut Baznik

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 5/2005
Os-19984/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2005 sklep z dne 3. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Magnum, Drago Guček s.p., Gostinstvo in
prevozništvo, Gotovlje 111e, Žalec – v
stečaju (matična številka: 1113372, ID št.
za DDV: SI10764542), se zaključi, v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Magnum, Drago
Guček s.p., Gostinstvo in prevozništvo, Gotovlje 111e, Žalec – v stečaju (matična številka: 1113372, ID št. za DDV: SI10764542),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2006
St 70/2005
Os-19985/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2005 sklep z dne 3. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
LDM, Trgovina in storitve d.o.o., Hofmanova ulica 4, Rogatec – v stečaju (matična številka: 19454033, ID št. za DDV:
SI29665264), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: LDM, Trgovina in
storitve d.o.o., Hofmanova ulica 4, Rogatec
– v stečaju (matična številka: 19454033,
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ID št. za DDV: SI29665264) iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2006
St 22/2005
Os-19986/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/2005 sklep z dne 3. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Mesarstvo Sušec, Robert Sušec s.p., Stari
trg 23, Velenje – v stečaju (matična številka: 5978695, ID št. za DDV: SI85552062),
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mesarstvo Sušec, Robert Sušec s.p., Stari trg 23, Velenje
– v stečaju (matična številka: 5978695, ID
št. za DDV: SI85552062), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2006
St 113/2002
Os-19987/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 113/2005 sklep z dne 4. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kuleto Tatjana s.p., International transport Kuleto, Nad Mlinščico 14, Radeče
(matična številka: 5616853, ID št. za DDV:
SI44490305), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Kuleto Tatjana s.p., International transport Kuleto, Nad
Mlinščico 14, Radeče (matična številka:
5616853, ID št. za DDV: SI44490305), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2006
St 66/2003
Os-19988/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2003 sklep z dne 3. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Ameba, Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Teharska 4/a, Celje (matična številka:
5432430, ID št. za DDV: SI30298849), se
zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Ameba, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Teharska 4/a,
Celje (matična številka: 5432430, ID št. za
DDV: SI30298849), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2006
St 70/2003
Os-19989/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2003 sklep z dne 4. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: MM
Sistem, Proizvodnja, inženiring, trgovina
in zastopanje d.o.o., Zgornje Sečovo 16,
Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1733184, ID št. za DDV: SI63089807),
se zaključi, v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MM Sistem, Pro-
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izvodnja, inženiring, trgovina in zastopanje
d.o.o., Zgornje Sečovo 16, Rogaška Slatina
– v stečaju (matična številka: 1733184, ID
št. za DDV: SI63089807), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2006
St 34/2005
Os-19990/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/2005 sklep z dne 4. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Boris Završnik s.p., Prevozništvo, Gaberke
60, Šoštanj – v stečaju (matična številka: 1279327, ID št. za DDV: SI19723083),
se zaključi, v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Boris Završnik
s.p., Prevozništvo, Gaberke 60, Šoštanj – v
stečaju (matična številka: 1279327, ID št. za
DDV: SI19723083), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2006
St 79/2004
Os-19991/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2004 sklep z dne 4. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ESA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in
poslovne storitve d.o.o., Gotoveljska cesta 4, Žalec – v stečaju (matična številka:
5472865, ID št. za DDV: SI81214715), se
zaključi, v skladu z določili čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ESA, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in poslovne storitve d.o.o., Gotoveljska cesta 4, Žalec – v
stečaju (matična številka: 5472865, ID št. za
DDV: SI81214715), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2006
St 5/2004
Os-19992/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2004 sklep z dne 4. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
KAC, Gostinstvo in storitve d.o.o., Sernčeva 10, Celje (matična številka: 1686186,
ID št. za DDV: SI93057113), se zaključi, v
skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: KAC, Gostinstvo in storitve d.o.o., Sernčeva 10, Celje
(matična številka: 1686186, ID št. za DDV:
SI93057113), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2006
St 9/2006
Os-19993/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2005-11 z dne 3. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Magum,
Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Škofja Loka, Kidričeva cesta 72a, Škofja
Loka, matična številka 5644054, šifra dejavnosti 50.301.
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Za stečajnega upravitelja se določi Andrej Marinc, Tacenska cesta 125A, Ljub
ljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55400906 za fizične
osebe in zasebnike.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 10.
2006 ob 14. uri v sobi 014 (klet) tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 3. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2006
St 2/2006
Os-19994/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 2/2006-10 z dne 3. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ekospekter,
podjetje za vzdrževanje in sanacijo delovnega in bivalnega okolja, d.o.o., Kranj,
Bleiweisova 20, Kranj, matična številka
5585694, šifra dejavnosti 74.700.
Za stečajnega upravitelja se določi Andrej Marinc, Tacenska cesta 125A, Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatev.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55400206 za fizične
osebe in zasebnike.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 10.
2006 ob 14.30 v sobi 014 (klet) tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 3. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2006
St 39/2006
Os-19995/06
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2006 z dne 3. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Air Sierra, poslovni letalski prevoznik, d.o.o., Zgornji
Brnik 130a, Brnik – Aerodrom, matična št.:
1700715, davčna št.: 44198183.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Tacenska 125a, Ljubljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 10. 2006 ob 13.30 v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
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z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku 2 meseca od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi ji potrebno priložiti potrdilo
o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša
2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55403906 za pravne
osebe in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55403906 za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 3. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 7. 2006
St 27/2005
Os-19997/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Linia Gradiani d.o.o., Celovška 180b, Ljubljana, za dne 11. 9. 2006
ob 12.50, v prostorih tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 15 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2006
St 119/2006
Os-19998/06
To sodišče je s sklepom St 119/2006 dne
30. 6. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Digrad d.o.o., Ljubljana, Cesta
na Brdo 109, matična številka 5608066,
številka reg. vložka 11664800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
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. 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 10. 2006 ob 12.45, v razpravni
dvorani št. IV. tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2006
St 105/2006
Os-19999/06
To sodišče je s sklepom St 105/2006
dne 30. 6. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tineva company, d.o.o.,
Ljubljana, Ižanska cesta 339, Ljubljana,
matična številka 5644186, vložna številka
11942100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.

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. 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 29. 6. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV. tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2006
St 263/2006
Os-20000/06
To sodišče je s sklepom z dne 5. 6. 2006
pod opr. št. St 263/2005 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Vicoma
d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana in
njegovimi upniki.
Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
upnikov v 4 razrede:
– razred A, za terjatve upnikov (zaposleni), na katere prisilna poravnava ne vpliva
(drugi odstavek 160. člena ZPPSL),
– razred B, za terjatve vseh upnikov, ki
niso razvrščeni v ostale razrede in ki jih bo
dolžnik plačal v višini 20% terjatve v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave (v času odloga plačila z letno obrestno mero v višini 1%),
– razred C, za terjatve iz naslova plačila
davkov in prispevkov, ki jih bo dolžnik plačal
v višini 20% terjatve, zmanjšane za zamudne obresti, ki so se natekle od neplačanih
davkov in prispevkov, do dneva začetka postopka prisilne poravnave, v roku enega leta
od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave (v času odloga plačila z letno
obrestno mero v višini 1%),
– razred D, za terjatve upnikov, ki so svoje terjatve konvertirali v lastniški (prednostni)
delež družbe.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 17. 1. 2006, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile v
celoti ali deloma ugotovljene terjatve upnikov, ki so navedeni v Tabeli 1, ki je kot priloga sestavni del sklepa, zato jih je dolžnik
dolžan izplačati v višini, ki je navedena v
Tabeli 2 v stolpcu »poplačilo« in v roku ter
skupaj z zamudnimi obrestmi iz 2. točke
izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki, navedeni v Tabeli 2, ki je
sestavni del izreka sklepa, svoje terjatve,
navedene v tej prilogi na dolžnika. Dolžnik
je dolžan opraviti vpis sklepa o spremembi
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala
dne 28. 2. 2006.
Ralf Gartner d.o.o., V Murglah 67a, Ljubljana, odgovarja kot solidarni porok v skladu s poroštveno izjavo z dne 24. 2. 2006,
vsem dolžnikovim upnikom.
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Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 6. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 23. 6.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2006
St 1/2006
Os-20001/06
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2006
z dne 29. 6. 2006 zaključilo likvidacijski postopek v zadevi Zofin – Kaloh in drugi,
storitveno in trgovsko podjetje d.n.o. – v
likvidaciji, Maribor, Jadranska cesta 28.
Do poplačila upniških terjatev v postopku ni prišlo, ker je bila likvidacijska masa
neznatne vrednosti in ni zadoščala niti za
stroške likvidacijskega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 2006
St 23/2006
Os-20002/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2006 dne 3. 7. 2006 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Marex
Continental INT, mednarodna trgovina
d.o.o., Tomšičeva ulica 20, Maribor. Šifra dejavnosti: 51.190, matična številka:
5599318, davčna številka: 66390486.
Odslej firma glasi Marex Continental INT,
mednarnodna trgovina d.o.o., Tomšičeva
ulica 20, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenko Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 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. 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 za pravne
osebe št.: 01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna
številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
25. 9. 2006 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2006

Št.

nad dolžnikom ALPI Trgovina in zastopstva d.o.o., Celovška 34, Ljubljana, matična številka 5507413, davčna številka
85067784.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg 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.: 01100-8450084029
(sklic na št.:99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 25. 9. 2006 ob 13.40 v razpravni
dvorani št. I v 1. nadstropju, Miklošičeva 7,
tukajšnjega Okrožnega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2006
St 90/2006
Os-20095/06
To sodišče, je s sklepom St. 90/2006
dne 30. 6. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom GIR Družba za gradbeništvo, inženiring in računalništvo d.o.o.,
Trebinjska 7, Ljubljana, matična številka
5898889, davčna številka 85104264.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič 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.: 01100-8450084029
(sklic na št.:99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 25. 9. 2006 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. I v 1. nadstropju, Miklošičeva 7,
tukajšnjega Okrožnega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2006

St 13/2004
Os-20003/06
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom FAM podjetje za proizvodnjo in
trgovsko dejavnost d.o.o., Lovrenc na Dr.
Polju 108/a – v stečaju, razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
za dne 12. 9. 2006, ob 11. uri, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 7. 2006

St 39/96
Os-20096/06
To sodišče je s sklepom St. 39/96 dne
30. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ZAGOPS Trzin d.o.o., Habatova
10, Trzin.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2006

St 110/2006
Os-20094/06
To sodišče, je s sklepom St. 110/2006
dne 30. 6. 2006 začelo stečajni postopek

St 256/2005
Os-20097/06
To sodišče je s sklepom z dne 23. 6. 2006
pod opr. št. St 256/2005 ustavilo postopek
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prisilne poravnave nad dolžnikom Orbico
Elektro d.o.o., Savlje 89, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2006
St 10/2006
Os-20098/06
To sodišče je s sklepom St 10/2006 dne
30. 6. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kolenc Tjaša s.p. - Dnevni bar
Delfin, Hacquetova 6, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2006
St 9/2004
Os-20099/06
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Špilak Branko s.p., Strojno
ključavničarstvo, Podgradje 7/b – v stečaju, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 7. 2006
St 7/2001
Os-20100/06
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Asfalti Murska Sobota, Podjetje za
nizke gradnje d.o.o. Murska Sobota, Obrtna ulica b. š., Murska Sobota – v stečaju,
stečajni senat razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Narok bo dne 18. 9. 2006 ob 13. uri pri
tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi
št. 5, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 7. 2006
St 25/2005
Os-20101/06
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Avto
– Gama, podjetje za remont, servis in trgovino Lemerje d.o.o. – v stečaju, Lemerje 30, bo dne 21. 8. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča. Upniki
se lahko seznanijo z osnutkom za glavno
razdelitev na stečajnem oddelku tukajšnjega
sodišča, soba št. 5, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 7. 2006
St 71/2004
Os-20102/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Okrepčevalnica – pizzerija »Ložič«
Simon Rihard Kranjec s.p., Hotiza 164,
davčna št. 92774253, matična št. 1311557,
se iz razloga II. odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 7. 2006
St 18/2006
Os-20135/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2006 z dne 19. 6. 2006 odločilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Karpan Marka s.p., Lokavska cesta 13, Sežana, se začne in takoj zaključi.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris samostojnega podjetnika iz registra
samostojnih podjetnikov, ki ga vodi AJPES,
Izpostava Koper (poslovni register), Pristaniška ulica 10, Koper.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 6. 2006
Lik 67/2006
Os-20136/06
To sodišče je s sklepom Lik 67/2006
dne 5. 7. 2006 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod za šport Slovenije,
Ljubljana, Celovška 25, matična številka
5865522, vložna številka 12563200.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Andrej Razdrih iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega 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 20. 10. 2006 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. V v 1. nadstropju, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2006
St 16/2003
Os-20137/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad Mihael Lisac s.p. – v
stečaju, Pirče 9, Vas pri Kočevju, za dne
8. 9. 2006 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. I/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2006
St 56/2006
Os-20138/06
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Silvo Lavrenčič s.p., Zg. Partinje 94,
Jurovski dol, šifra dejavnosti: 45.210, matična št.: 1463519, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2006
St 57/2006
Os-20139/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 57/2006 z dne 3. 7. 2006 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Ivnik & CO., ra-
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čunalniški, komunikacijski in elektroinženiring, proizvodnja, storitve, trgovina
d.o.o. Maribor, Streliška cesta 81 in ga
takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti,
in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Matična številka dolžnika je 5765285, šifra njegove dejavnosti pa 7260.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna
ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 7. 2006
St 118/2006
Os-20331/06
To sodišče je s sklepom St 118/2006 dne
5. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Foto print, podjetje za fotografsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Celovška 143, matična številka 1799746, šifra
dejavnosti 74.810.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Ljubica Prezelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnika 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.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 10. 2006 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. I v 1. nadstropju, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2006
PPN 68/2006
Os-20332/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Comp print d.o.o., Koprska
72, Ljubljana, za dne 11. 9. 2006 ob 14.10,
v razpravni dvorani št. I v 1. nadstropju, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
11 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2006
St 121/2006
Os-20333/06
To sodišče je s sklepom St 121/2006 dne
5. 7. 2006 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zavod za vrhunsko glasbo, Savska cesta 3a, Ljubljana, matična številka
1666444, vložna številka 13723400.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Suzana Gale Robežnik, odvetnica iz Ljub
ljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnika pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-

mo, 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 23. 10. 2006 ob 11. uri v razpravni dvorani št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 7.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2006
St 225/05
Os-20334/06
To sodišče je s sklepom St 255/05 dne
4. 7. 2006 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Ading, d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Središka ulica 4, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2006
PPN 126/2006
Os-20335/06
To sodišče je s sklepom z dne 28. 6.
2006 pod opr. št. PPN 126/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Select Technology Podjetje za računalniški inženiring in informatiko d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana, matična številka
5328942, davčna številka 89066855, vl. št.
10332300.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve. 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).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(28. 6. 2006).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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Za upravitelja prisilne poravnave je določen dr. Luigi Varanelli iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
– Državno pravobranilstvo v Ljubljani,
Šubičeva 2, Ljubljana,
– Oracle Software d.o.o., Dunajska c.
156, Ljubljana,
– Siol d.o.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
– Valter Foški, Celovška 185, Ljubljana
– predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 6. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2006
St 29/2006
Os-20336/06
To sodišče, Maribor, Sodna ulica 14 razpisuje narok za prisilno poravnavo v zadevi
Špeding, podjetje za špedicijo, trgovino
in marketing d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 65, za dne 15. 9. 2006 ob 13. uri v sobi
253.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije v pisarni oddelka za
gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2006
St 78/2002
Os-20383/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2002 sklep z dne 7. 7. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Pot Line, Gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o., Teharje 4, Teharje – v stečaju
(matična številka 5406269, ID št. za DDV:
22441565), se zaključi, v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pot Line, Gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o., Teharje 4, Teharje – v stečaju (matična številka
5406269, ID št. za DDV: 22441565), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2006
St 66/2006
Os-20497/06
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 66/2006 z dne 6. 7. 2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Gorice d.o.o., Pesnica pri Mariboru 59/e, Pesnica pri Mariboru ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
– delavski zaupnik Ahman Milica, Cerknica 4, Šentilj v Slovenskih Goricah,
– Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 30/a,
Celje,
– Kruh-Pecivo d.d., Ulica Jožice Flander
2, Maribor,
– Hypo Alpe-Adria-Bank Leasing d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana,
– Gramis d.o.o., Noršinska cesta 3, Murska Sobota.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi mag. Dita Kastelic, Prušnikova 44,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi

Št.

dokazi v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. 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 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. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 7. 2006.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2006

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Debis AC Leasing d.o.o., Baragova 5,
1000 Ljubljana, preklicuje štampiljko debis
AC Leasing d.o.o. št. 12. Ob-20103/06
Glin Žagarstvo proizvodnja žagarskih
in drugih proizvodov iz lesa, d.o.o. Nazarje, Lesarska cesta 10, Nazarje, preklicuje štampiljko pravokotne oblike, velikosti
8 mm x 44 mm, z naslednjo vsebino: GLIN
ŽAGARSTVO, d.o.o. NAZARJE, LESARSKA 10. Ob-20498/06
Osnovna šola Vižmarje Brod preklicuje žig okrogle oblike 20 mm z vsebino:
OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROD 4 LJUBLJANA. Ob-20330/06

Priglasitvene liste preklicujejo
Jadrioski Tomislav s.p., Mali vrh pri
Šmarju 49, Šmarje-SAP, obrtno dovoljenje,
št. 052050/1423/01-19/1995, izdano dne
26. 7. 1995. gnu‑228701
Pucer Boris, Jadranska cesta 80,
Ankaran – Ankarano, obrtno dovoljenje, št.
017631/2313/00-27/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnl‑228335

Potne listine preklicujejo
Ahačič Eva, Pristavška cesta 125, Tržič,
potni list, št. P01096361. gno‑228657
Bračko Vladimir, Cankarjeva ulica 21,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00623921.
gns‑228503
Car Gabrijela, Kremplova ulica 6, Maribor,
potni list, št. P01138691. gnn‑228433
Cimperman Barbara, Ulica Franca
Mlakarja 9, Ljubljana, potni list, št.
P01162170. gnf‑228466
Černel Borut, Kolodvorska ulica 9, Ljutomer, potni list, št. P01156769. gni‑228488
Germadnik Roman, Koroška cesta
17, Velenje, potni list, št. P01057252.
gnq‑228505
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Habe Ciril, Muzejski trg 4, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 000173249. gnb‑228470
Habe Ciril, Muzejski trg 4, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AH 000100519. gny‑228472
Jazbinšek Katarina, Spodnja Slivnica
42, Grosuplje, potni list, št. P00882496.
gnf‑228416
Kolenc Marko, Rožni Vrh 28, Šmartno
v Rožni dolini, potni list, št. P00354482.
gnt‑228452
Kozmus Robert, Stritarjeva ulica 3, Krško,
potni list, št. P00318023. gnv‑228375
Kraševec Maja, Komarna vas 1, Semič,
potni list, št. P00104762. gnr‑228654
Križanič Boštjan, Ulica Vinka Vodopivca
92, Nova Gorica, potni list, št. P00696521.
gnw‑228299
Kuridža Ljiljana, Ulica Sergeja Mašere
5, Koper – Capodistria, potni list, št.
P01083319. gno‑228482
Marinković Martin, Plavje 55, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00689123.
gnc‑228469
Martinjak Marija, Suhadole 32a,
Komenda, potni list, št. P00375379.
gns‑228403
Mastnak Maja, Podvin 223, Žalec, potni
list, št. P00623412. gno‑228432
Miklavc Anton, Nizka 21, Rečica
ob Savinji, potni list, št. P00199427.
gnj‑228562
Miklavec Mojca, Dane pri Sežani
10/d, Sežana, potni list, št. P00610314.
gns‑228528
Namesnik Danilo, Prekmurska cesta
48, Maribor, potni list, št. P00606848.
gnq‑228430
Nemec Mitja, Prešernova ulica 28, Trzin,
potni list, št. P01015624. gnc‑228419
Ogrin Tamina, Stari trg 6, Ljubljana, potni
list, št. P00096408. gns‑228378
Perpar Irena, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, potni list, št. P0076882.
gnp‑228381
Pretnar Maja, Podvozna pot 2, Ljubljana,
potni list, št. P00682803. gni‑228563
Račič Aleksandra, Stritarjeva ulica
3, Krško, potni list, št. P00749061.
gnw‑228374
Ramulić Asija, Kvedrova cesta 3, Koper
– Capodistria, potni list, št. P000636524.
gnl‑228485
Reberšek Jure, Polšina 1, Zagorje ob
Savi, potni list, št. P01031194. gnk‑228261
Rus Simon, Štajerska 73, LjubljanaČrnuče, potni list, št. P00936311.
gnj‑228287
Sternen Vitomir, Cesta bratov Milavcev
12, Brežice, potni list, št. P00917561.
gno‑228457
Šinkovec Boštjan, Ulica Zvonimira Miloša
2, Izola – Isola, potni list, št. P00968033.
gnv‑228500
Škrabl Denis, Celjska cesta 37,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00485683.
gnz‑228300
Šoba Lucjana, Dobropolje 34, Šentjur,
potni list, št. P01021597. gnm‑228534
Špindler Ladislav, Pot čez gmajno
98, Ljubljana, potni list, št. P00447658.
gnu‑228376
Špindler Vida, Pot čez gmajno 98,
Ljubljana, potni list, št. P00882174.
gny‑228372
Štrekelj Ana, Vrhpolje pri Moravčah
77, Moravče, potni list, št. P00959522.
gng‑228415
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Štrekelj Eva, Vrhpolje pri Moravčah
77, Moravče, potni list, št. P01184883.
gne‑228417
Štrekelj Irena, Vrhpolje pri Moravčah
77, Moravče, potni list, št. P00959274.
gnh‑228414
Štrekelj Leon, Vrhpolje pri Moravčah
77, Moravče, potni list, št. P01053580.
gnd‑228418
Štrukelj Tina, Videm 51, Dol pri Ljubljani,
potni list, št. S00001544 – službeni.
gnm‑228334
Šušak Damjan, Kebetova ulica 18, Kranj,
potni list, št. P00537200. gnq‑228705
Terzić Sandro, Drska 65, Novo mesto,
potni list, št. P00872593. gnz‑228671
Tomc Miha, Ulica 28. maja 69, Ljubljana,
potni list, št. P00345217. gno‑228382
Trobec Aleš, Kneza Koclja 53, Ljubljana,
potni list, št. P00338211, izdala UE Ljubljana.
gnw‑228349
Virag Miha, Ulica heroja Staneta 5, Žalec,
potni list, št. P00420336. gnm‑228434
Vulić Tjaša, Maroltova 5, Ljubljana, potni
list, št. P0060202893. gnv‑228725
Zadnikar Frančiška, Dolenjska cesta
50, Ljubljana, potni list, št. P00794099.
gnt‑228552
Žagar Jasmina, Poljubinj 16, Tolmin,
potni list, št. P00430656. gnk‑228461
Žuran Petra, Knafelčeva 32, Maribor,
potni list, št. P00931957. gny‑228622

Osebne izkaznice preklicujejo
Adam Anton, Muratova ulica 22, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000478637.
gnd‑228293
Ajdini Sulejman, Ulica Gradnikove
brigade 27, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001748747. gnk‑228661
Anžlin Danijel, Prešernova ulica
17/a, Dob, osebno izkaznico, št. 001092492.
gnh‑228664
Arnolj Jani, Ob Hublju 3, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001501011.
gnr‑228354
Balažič Jožef, Prisoje 51, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001444146.
gnl‑228385
Balažič Pavlina, Prisoje 51, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001462766.
gnm‑228384
Bažec Roman, Dragonja 95, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000713409.
gns‑228453
Begič Primož, Pot na polje 56, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001365263.
gnm‑228659
Bektaševič Safet, Pokopališka ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001431817.
gnq‑228480
Bergant Andrej, Miličinskega ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001670522.
gns‑228553
Berlič Dušan, Ulica Vide Pregarčeve 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001812868.
gnj‑228362
Berložnik Ana, Na produ 6, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001936103.
gni‑228613
Bernik Ana, Puštal 95, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 000470505. gnl‑228510
Besednjak Jernej, Glagoljaška ulica 1/b,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000821140. gne‑228467
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Binter Urška, Jezerska cesta 60/c,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001829947.
gnh‑228389
Borko Klavdija, Razvanje, Razvanjska
cesta 80, Maribor, osebno izkaznico, št.
001759514. gnu‑228426
Borovič Marko, Rogoza, Na gmajno 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001260823.
gny‑228397
Božulič Mladen, Chengdujska cesta 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000842769.
gng‑228565
Brkopec Žan, Stopiče 130, Stopiče,
osebno
izkaznico,
št.
001868912.
gni‑228313
Brodnjak Marjan, Gorišnica 174,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 000223523.
gnc‑228269
Bukovec Janja, Kamnica, Elektrarniška
ulica 14, Maribor, osebno izkaznico, št.
001426625. gnh‑228439
Burnik Franc, Cesta revolucije 8,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000362227.
gnm‑228684
Car Gabrijela, Kremplova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001894296.
gnl‑228435
Celič Majda, Majaronova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000482841.
gnm‑228559
Cetin Lapajne Ana Marija, Ulica Jožeta
Kopitarja 31, Brezovica pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 000515170. gnk‑228361
Cilenšek Milan, Kocljeva ulica 4,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001626505.
gne‑228367
Cimerman Andrej, Engelsova ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001412932.
gnx‑228448
Čarman Anton, Brode 18, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000666600.
gnr‑228704
Čeplak Alenka, Cesta IX/17, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001640584.
gnx‑228273
Černoš Lado, Brilejeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000858139.
gnw‑228574
Čikiriz Zorica, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001370702.
gnx‑228573
Dergan Ana, Kuretno 4/a, Laško, osebno
izkaznico, št. 001973131. gnc‑228369
Ernecl Aleš, Pohorska ulica 19/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001616768.
gnc‑228444
Faganelj Nejc, Ulica 9. septembra 247,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001720023. gnl‑228660
Fajfar Vinko, Črešnjevci 198, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001173272.
gnf‑228541
Fridau Andreja, Nova ulica 18, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000115395.
gnw‑228424
Gabrijelčič Franc, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000180688.
gnh‑228364
Gačnik Marta, Jurčičeva 25, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001086887.
gnr‑228329
Gartner
Magda,
Štrihovec
69/a,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
00802588. gnb‑228545
Gashi Din Denis, Šentvid pri Lukovici 33,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001678576.
gnl‑228410

Glavan Kaja, Orle 33 B, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 001894056. gnz‑228471
Glavan Tanja, Orle 33B, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 001821757. gnw‑228474
Golmajer Anka, Novo Polje, Cesta VII/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001818326.
gnb‑228520
Golmajer Ažbe, Novo Polje, Cesta VII/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001848102.
gnz‑228521
Golmajer Juš, Novo Polje, Cesta VII/13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001907699.
gny‑228522
Golob Jožefa, Županje Njive 12,
Stahovica, osebno izkaznico, št. 000761144.
gnp‑228406
Golob Vlado, Medvedova ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001931471.
gne‑228442
Gorše Polona, Vrečarjeva ulica 29,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001215739.
gnd‑228543
Gračnar Milko, Začret 47, Celje, osebno
izkaznico, št. 001723729. gnh‑228514
Granda Maja, Robindvor 93, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001965230.
gne‑228292
Grčar Ivan, Grintovška ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001100358.
gnp‑228556
Grintal Lojzka Tanja, Mucherjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764512.
gnb‑228370
Grom Jernej, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001748391.
gni‑228363
Gržinić Renato, Partizanska ulica 13/e,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000170505. gnx‑228473
Habjan Žiga, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230394.
gnh‑228489
Herceg Gordana, Pristaniška ulica 5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000717747. gnt‑228477
Hernet Lidija, Čagona 51, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000898538. gnb‑228695
Hrovat Janez, Begunje na Gorenjskem
126, Begunje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 000454370. gne‑228392
Janžekovič Marjan, Dornavska cesta
21, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001168341.
gne‑228267
Jazbinšek Marija, Spodnja Slivnica 42,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001678397.
gnu‑228401
Jazbinšek Nuša, Spodnja Slivnica 42,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001678412.
gnt‑228402
Jelen Veronika, Cesta v Bevče 17,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000230104.
gne‑228542
Jenko Andrej, Levstikova ulica 8,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001766616.
gni‑228663
Jereb Ivan, Mladinska ulica 8, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 000743468.
gnx‑228398
Jovanović Tomislav, Velika Bučna vas
4, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001946544. gnc‑228669
Juhant Nejc, Ulica Gorenjskega odreda
4, Kranj, osebno izkaznico, št. 001270264.
gni‑228388
Jurak Lin, Pod lipami 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 001838821. gnd‑228518
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Jurak Valentina, Pod lipami 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 001706082. gni‑228517
Kambič Elizabeta, Rožičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001658957.
gnx‑228523
Keber Marjetka, Prvačina 225/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001334743.
gng‑228365
Kejžar Ivan, Gorenjesavska cesta 14,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000898825.
gnj‑228387
Kirm Ines, Kandijska cesta 43, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000233817.
gne‑228667
Klajnšek Mitja, Borštnikova ulica 59,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001767876.
gnf‑228441
Kmet Petra, Ulica Vide Pregarčeve 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000977224.
gnr‑228383
Knežević Marjan, Breg 64/a, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000656996.
gnh‑228539
Kocić Jadranka, Sokolska ulica 12,
Mirna, osebno izkaznico, št. 000295956.
gnu‑228451
Kolar Darko, Logarovci 15/a, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001771139.
gnt‑228302
Komel Elizabeta, Koseskega 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001958149.
gnk‑228236
Koren Mlačnik Mira, Ulica bratov
Učakar 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001352639. gnd‑228468
Korošec Marta, Rimska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001958496.
gno‑228557
Kosec Mihael, Kadilnikova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001883334.
gnt‑228377
Košenina Mikložič Lana, Zgornja Kungota
14/p, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 001674972. gny‑228547
Košenina Mikložič Lukas Leopold,
Zgornja Kungota 14/p, Zgornja Kungota,
osebno
izkaznico,
št.
001426582.
gnz‑228546
Kotnik Tilen, Lohača 17, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001793242. gnb‑228395
Kovačič Hana, Staretova ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001699328.
gnh‑228464
Kovačič Mateja, Vogrsko 170A, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001525544.
gnn‑228658
Kovše Ludvik, Zbelovo 8, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000700067.
gno‑228682
Kozamernik Marko, Polanškova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000203386.
gny‑228447
Kozan Jošt, Dolsko 5, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št.
001785131.
gny‑228572
Kozmel Matic, Partizanska pot 12,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001730614.
gns‑228278
Krajnc Urška, Pod kostanji 8, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001535471.
gnf‑228516
Krajšek Eva, Cesta VIII/6, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001983106. gnv‑228275
Kranjec Štefan, Korte 135A, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001569915.
gnu‑228501
Krhlanko Anton, Brodarjeva ulica 41,
Celje, osebno izkaznico, št. 001375455.
gnk‑228511
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Križaj Eva, Pavšičeva ulica 34,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001121373.
gnr‑228504
Kuhar Mitja, Drstelja 25/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001638971. gng‑228265
Kunaver Anka, Gregorčičeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000157430.
gns‑228478
Lahajnar Manca, Sečovlje 77/a, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 001806988.
gnp‑228456
Lampreht Žiga, Mariborska cesta 13,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001853414.
gnk‑228486
Lejko Dušan, Sodišinci 42, Tišina, osebno
izkaznico, št. 000558542. gnv‑228425
Lenarčič Urša, Bevke 173, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001790408.
gnb‑228320
Lodrant Josip, Celovška cesta 7,
Mežica, osebno izkaznico, št. 000690023.
gnm‑228484
Lotrič Mitja, Selca 120, Selca, osebno
izkaznico, št. 001047041. gnm‑228509
Lukič Dragica, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001660313.
gni‑228538
Lunder Urška, Ulica bratov Učakar 134,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000285232.
gnd‑228568
Luznar Vojeslav Franc, Runkova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001778752.
gnr‑228379
Mastnak Marjeta, Podvin 223, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000391250.
gnr‑228429
Mastnak Milan, Podvin 223, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
0001992867.
gnp‑228431
Matkovič Bojan, Dragatuš 15, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000160903.
gns‑228653
Mlakar Meta, Brdo 65, Bovec, osebno
izkaznico, št. 001314656. gnm‑228459
Močnik Milan, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000412440.
gnh‑228564
Muhič Branko, Ambrus 14, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000929631.
gni‑228288
Nograšek Matic, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001712240.
gnn‑228483
Novak Marija, Klečet 8, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
001662823.
gnx‑228673
Olaj Marija, Zalog 24, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000028141.
gnj‑228312
Orožim Jože, Štrekljeva ulica 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000319749.
gnz‑228446
Oštir Martin, Zameško 16, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000666291.
gnh‑228314
Panikvar Franc, Kungota pri Ptuju 78,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001392784.
gnb‑228270
Pavšelj Nataša, Gestrinova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001337697.
gnm‑228359
Pekovec Angela, Studor v Bohinju 5,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 000729892. gni‑228688
Petek Marijana, Železniška ulica 10,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000450726.
gnd‑228393
Pfaff Janko, Strmica 88, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000183262. gnu‑228526
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Pirnovar Sašo, Polica 81, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000991822.
gno‑228407
Plazar Janja, Prade, Cesta XV/2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000444267. gnv‑228475
Pogorelec Tone, Bukovica 2, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
001169779.
gny‑228297
Potrč Jožef, Ločič 5/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001302521. gnd‑228268
Pratneker Branka, Polzela 205B,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000119121.
gnj‑228437
Pratneker Nino, Polzela 205B, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001255946.
gnk‑228436
Pratneker Rok, Polzela 205B, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001256009.
gnk‑228440
Pratneker
Saša,
Polzela
205B,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001229692.
gni‑228438
Prešern Ivanka, Dolenja Nemška vas 48,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001448880.
gnw‑228449
Pristovnik Tanja, Muzejski trg 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 000043002.
gni‑228513
Pugelj Leopold, Koseze 51, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000640601.
gns‑228303
Radaković Dušan, Tumova ulica 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001742885. gnu‑228476
Radovič Nik, Orešje nad Sevnico 36,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001908544.
gnd‑228368
Rebec Sebastjan, Štorje 1, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001445184.
gnr‑228529
Retelj Marjan, Ulica Cankarjeve brigade
22, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001810676. gnq‑228405
Rodič Terezija, Stara cesta 49,
Straža, osebno izkaznico, št. 000026032.
gnu‑228676
Rop Franc, Varpolje 21, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001526335. gnt‑228527
Rozman David, Chengdujska cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001586763.
gnb‑228570
Rudež Katica, Savska cesta 2, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001645290.
gng‑228390
Ruparčič Dana, Humec 1, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 001371530.
gnz‑228296
Ruparčič Stanko, Humec 1, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 001397118.
gnm‑228284
Rupnik Ferfolja Nastja, Orehovlje 7,
Miren, osebno izkaznico, št. 001897351.
gnt‑228502
Savić Slavica, Stara dečkova cesta 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 000367955.
gnk‑228515
Selimovič Sedin, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001623102.
gne‑228567
Selinšek Ana, Poljska cesta 40,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000655082.
gnf‑228266
Sever Irena, Stavešinci 11, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 001418522.
gnf‑228491
Sever Marija, Krakovski nasip 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000055599.
gnu‑228551
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Siter Janko, Pernovo 13a, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001924425. gnb‑228445
Skok Nejc, Slamnikarska ulica 5,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001248839.
gnm‑228409
Smolej Andraž, Prihodi 30, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000797938.
gnj‑228537
Smrdelj Franc, Erazmova ulica 37,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000855723.
gnz‑228396
Somi Karel, Radmožanci 74, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000800227.
gnz‑228271
Sovre Katja, Ulica Sallaumines 5a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000021606.
gnx‑228323
Suša Mitja, Dolenje Karteljevo 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001182053.
gng‑228665
Šimbera
Robert,
Spodnje
Gorje
161/a, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
001732738. gnf‑228391
Šimek Denis, Studence 61, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001937944. gnd‑228443
Škoberne Marjana, Zatišje 11, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000936969.
gnj‑228512
Šmid Bogdan, Triglavska cesta 59,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 000551341.
gng‑228540
Šnajder Eva, Razvanje, Razvanjska
cesta 80, Maribor, osebno izkaznico, št.
001759516. gns‑228428
Šoba Lucjana, Dobropolje 34, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001732837.
gnl‑228535
Štefančič Marija, Herbersteinova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000704759.
gnf‑228566
Štolfa Vanesa, Volčji Grad 6, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001089852.
gnv‑228675
Šturm Tina, Volarje 46, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000191643. gnl‑228460
Taškar Rudolf, Vodnikova cesta 17A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000402796.
gnl‑228360
Teržan Rihard, Dobje pri Lesičnem 7,
Lesično, osebno izkaznico, št. 001790296.
gnn‑228533
Tinauer Marjana, Zgornja Velka 40,
Zgornja Velka, osebno izkaznico, št.
000062343. gnx‑228548
Tomažin Aleš, Hacquetova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353554.
gnq‑228380
Tomšič Martina, Tavčarjeva ulica 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000397109.
gnr‑228554
Toš Domen, Perovo 1, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000983816. gnr‑228404
Tratnik Leopolda, Kardeljev trg 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001041083.
gnq‑228280
Traven Romana, Utik 30, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001284390. gnn‑228558
Turk Klemen, Gornji Križ 12, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
001888239.
gns‑228678
Verk Jože, Ulica XIV divizije 70, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000986604.
gnk‑228536
Vešligaj Adalbert, Hribi 15, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
000474900.
gnk‑228561
Vračun Aleksander, Kolodvorska ulica
4/b, Krško, osebno izkaznico, št. 001234969.
gnx‑228373
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Vrtnik Tomaž, Moste 108, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000959777.
gnv‑228525
Vulić Tjaša, Maroltova 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001868048.
gnw‑228724
Zadnik Vesna, Vaška cesta 49, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 000736050.
gne‑228317
Zagozda Zdenko, Robova ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001314271.
gnc‑228519
Zagožen Katarina, Novo Polje, cesta
VII/4, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000535497. gnq‑228555
Zakrajšek Ana, Kersnikova ulica 23,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000970074.
gnj‑228412
Zimet Ivan, Valvasorjeva ulica 70,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001803636.
gnv‑228450
Zimič Ljudmila, Strma ulica 17,
Benedikt, osebno izkaznico, št. 001770283.
gnc‑228694
Zorec Peter, Zadružni dom 10,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001441989.
gnw‑228524
Zupančič
Mateja,
Črmošnjice
6,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001631612.
gnu‑228651
Zver Elizabeta, Gančani 1B, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
000543590.
gnt‑228427
Žerovnik Jana, Spodnja Senica 16,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001180887.
gns‑228353
Žeželj Sandra, Sečovlje 77/a, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 000680958.
gnr‑228454
Županec Matic, Globoka 44b, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
0001719515.
gnu‑228626

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adam Anton, Muratova ulica 22, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A B BE C
CE F G H, št. S000822181, reg. št. 13201,
izdala UE Slovenj Gradec. gnl‑228310
Anžlin Danijel, Prešernova ulica 17/a,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1584519, reg. št. 161, izdala UE Domžale.
gnr‑228679
Arnolj Jani, Ob Hubkju 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1599403, reg. št. 12777, izdala UE
Ajdovščina. gno‑228357
Bajrami Drejton, Parecag 185, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 66282, reg. št. 15060, izdala UE Piran.
gnn‑228458
Baktašević Safet, Pokopališka ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2116575, reg. št. 174541, izdala UE
Ljubljana. gnz‑228246
Bavcon Alan, Pod Gričem 6, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001507029, izdala UE Nova Gorica.
gnp‑228281
Bergant Andrej, Milčinskega ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000135920, reg. št. 162269, izdala UE
Ljubljana. gnh‑228239
Berložnik Ana, Na produ 6, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2125097, reg. št. 20565, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnr‑228304

Besednjak Jan, Na Logu 10, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000100567, izdala UE Koper.
gnr‑228479
Bizjak Karel, Opekarniška cesta 39,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. A B F G H, št. S000956309, izdala UE
Nova Gorica. gnv‑228650
Blatnik Ida, Srednje Gameljne 7/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1873269, reg. št. 128755, izdala UE
Ljubljana. gnu‑228251
Blažič Matjaž, Višnjevik 12, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003010284, izdala UE Nova Gorica.
gnt‑228277
Borko Marko, Volčji potok 5/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2218518, reg. št. 25002, izdala UE Kamnik.
gnd‑228668
Božič Miroslav, Čehovini 16/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1057887, izdala UE Sežana. gnp‑228531
Brezar Tomaž, Žabnica 7, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001603667, reg. št. 34674, izdala UE
Kranj. gnp‑228631
Car Gabrijela, Kremplova ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000166457, reg. št. 71133, izdala UE
Maribor. gnd‑228643
Cupin Sanja, Tinjan 92, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1319816, reg. št. 44705, izdala UE
Izola. gng‑228690
Čarman Valerija, Sv. Duh 95, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 130200,
izdala UE Škofja Loka. gni‑228263
Čebular Robert, Trg Rivoli 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001307095, reg. št. 51292, izdala UE Kranj.
gnq‑228680
Čede Anton, Založe 45/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1442238, izdala UE Žalec. gnd‑228618
Čič Tomaž, Zagon 6, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 619638, reg.
št. 8730, izdala UE Postojna. gnj‑228262
Detiček Katja, Ažmanova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002229455, reg. št. 278695, izdala UE
Ljubljana. gnx‑228648
Didović Roman, Emonska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000054199, reg. št. 13712, izdala UE
Piran. gnt‑228252
Divjak Drejc, Spodnja Slivnica 135,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1117252, izdala UE Grosuplje. gnx‑228423
Džafić Jusuf, Kersnikova ulica 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2183204, reg. št. 40737, izdala UE Celje.
gno‑228257
Erjavec Saša, Ravna pot 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1719278, reg. št. 231393, izdala UE
Ljubljana. gnq‑228255
Fabjan Valerija, Sajovčevo naselje 29,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2038707, reg. št. 38620, izdala UE Kranj.
gnp‑228356
Fekonja Miran, Dogoše, Ptujska cesta
305, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2045109, reg. št. 73762, izdala UE
Maribor. gnj‑228662
Ferk Rok, Zgornji Duplek 137D, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
50 km/h, št. S001692032, reg. št. 125839,
izdala UE Maribor. gng‑228640
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Fridau Andreja, Pušča, Nova ulica 18,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1742893, izdala UE Murska
Sobota. gno‑228307
Glavan Tanja, Orle 33/b, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2116022, reg. št. 236701, izdala UE
Ljubljana. gnn‑228258
Golob Franc, Zg. Jablane 38a, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S2063974, izdala UE Ptuj. gns‑228228
Grabnar Silva, Kremen 42, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22047, izdala UE Krško. gnu‑228276
Grintal Lojzka Tanja, Mucherjeva ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1823860, reg. št. 27093, izdala UE
Ljubljana. gny‑228247
Grlj Denis, Topolc 85, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1269692, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn‑228283
Grmek Likar Nadja, Križ 184,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001810209, izdala UE Sežana.
gnq‑228530
Hadžić Novalija, Šmarje 34, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. SI
000020955, izdala UE Koper. gng‑228490
Horozović Vejsil, Slovenski Javornik,
Cesta Borisa Kidriča 26, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,D1,D,G,H,
št. S 001787916, izdala UE Jesenice.
gnn‑228508
Horvat Zlatka, Poljska pot 1a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001742884, izdala UE Murska Sobota.
gnb‑228645
Hribar Matevž, Laze v Tuhinju 31, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B,D1,G,H, št. S
001406034, reg. št. 10743. gnq‑228580
Hudič Bojan, Grogova ulica 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH A-50km/h,
št. S002045114, reg. št. 80230, izdala UE
Maribor. gnn‑228633
Huseinović Alen, Trata 4, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001659747, reg. št. 54649 – I. duplikat,
izdala UE Kranj. gnw‑228324
Ipavec Edvard, Ulica Fortuna Berganta
10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001052966, reg. št. 16826, izdala UE
Kamnik. gnf‑228670
Jančič Ciril, Pesnica 16, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1484643, izdala UE Pesnica.
gnc‑228544
Jančič Maja, Kamnogoriška cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1793667, reg. št. 224645, izdala UE
Ljubljana. gnr‑228254
Jejčič Irena, Bukovica 67, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S001,
izdala UE Nova Gorica. gnr‑228279
Jenko Andrej, Levstikova ulica 8,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001780766, reg. št. 34278, izdala UE
Domžale. gnt‑228677
Jenuš Gregor, Tomažičeva ulica 9,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH A do 50 km/h, št.
S001739050, reg. št. 126354, izdala UE
Maribor. gnk‑228636
Jerančič Matic, Jakčeva ulica 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001388782, izdala UE Novo mesto.
gnq‑228455
Jesihar Branko, Ulica Željka Tonija 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

Št.

št. S002147739, reg. št. 104091, izdala UE
Ljubljana. gnp‑228681
Kaluža Franko, Neverke 7/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
002054056, reg. št. 4208, izdala UE
Postojna. gnc‑228394
Kastelic Drago, Sneberska cesta
54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1341673, reg. št.
4930, izdala UE Ljubljana. gnx‑228248
Kerčmar Matjaž, Platiševa ulica 11,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002149018, izdala UE Idrija. gnv‑228400
Knežević Marjan, Breg 64/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000281043, izdala UE Jesenice.
gno‑228507
Kokot Matjaž, Stari trg 26, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001890878, reg. št. 103, izdala UE Velenje.
gnk‑228686
Kolar Darko, Logarovci 15/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001974559, izdala UE Ljutomer.
gnu‑228301
Kolman Danica, Zgoša 84, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1879230, reg. št. 23317. gng‑228340
Korajac Edin, Kersnikova cesta 15,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1925041, izdala UE Velenje. gnl‑228285
Korak Štefica, Javornik 32, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000996887, reg. št. 14002, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnq‑228305
Kotnik Matej, Breg 20a, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002192266, reg.
št. 14919, izdala UE Slovenske Konjice.
gny‑228322
Kozjek Primož, Podrovnik 79, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001347851, reg. št. 51233, izdala UE
Kranj. gnm‑228634
Koznicov Tomaž, Žitna ulica 4, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. A1 A B G H, št. S
3006613, izdala UE Lendava. gnn‑228683
Kramljak Bogdan, Šmiklavž 15a,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001951498,
reg. št. 10285, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn‑228308
Kranjec Štefan, Korte 135a, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000939635, izdala UE Izola. gne‑228492
Krečič Luka, Veselova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001284823, reg. št. 226735, izdala UE
Ljubljana. gny‑228647
Krhin Karol, Ratež 18, Brusnice, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S001698376,
izdala UE Novo mesto. gng‑228315
Krhlanko Anton, Celjska cesta 39,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S000985729, reg. št. 24325, izdala UE
Celje. gnd‑228693
Kristančič Marisa, Vipolže 83B, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002170690, reg. št. 50165, izdala UE
Nova Gorica. gnq‑228655
Križnar Ivan, Pod hribom 56 g,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001284907, reg. št. 2140, izdala UE
Ljubljana. gnu‑228351
Kukovec Katja, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 218-2/206, izdala UE Ljubljana.
gnz‑228421
Kumperščak Maja, Pasterkova ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A do
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50 km/h, št. S001643821, reg. št. 121791,
izdala UE Maribor. gnf‑228641
Kunaver Anka, Greogorčičeva ulica
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
Gregorčičeva ulica 21, št. S 1587508, reg. št.
252630, izdala UE Ljubljana. gne‑228242
Kvočka Radenko, Tržaška cesta 33,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S002067954, reg. št.
18180, izdala UE Vrhnika. gnc‑228319
Lasan Barbara, Perovo 9/m, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2212142, reg. št. 17597, izdala UE
Grosuplje. gnn‑228408
Marolt Aleš, Sapnik 14, Vas, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S000710778,
izdala UE Kočevje. gng‑228465
Medik Boštjan, Kicar 80b, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2181668, izdala
UE Ptuj. gnj‑228712
Mehmedović Nihad, Ključ, Sanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0018223814, reg. št. 261157, izdala UE
Ljubljana. gnv‑228250
Melanšek Simon, Podjavorškova ulica
3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001630524, reg. št. 49888, izdala UE
Celje. gne‑228692
Merc Tomaž, Vičava 104, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 623891, izdala
UE Ptuj. gnf‑228291
Mešinović Elizabeta, Glavni trg 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001922577, reg. št. 38988, izdala UE
Kranj. gnl‑228635
Mišmaš Miran, Kidričeva ulica 4,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001358038, izdala UE Kočevje.
gni‑228463
Mlakar Jernej, Ulica Nikole Tesle 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2168543, reg. št. 42271, izdala UE
Domžale. gnf‑228591
Mušič Boris, Dragovanja vas 3, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
9542, izdala UE Črnomelj. gnw‑228624
Nardin Zoran, Ulica Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B
G H, št. S002178593, reg. št. 39903, izdala
UE Nova Gorica. gnt‑228652
Novak Vesna, Gotovlje 192, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131312, izdala UE Žalec. gno‑228332
Ocvirk Tanja, Lušečka vas 1, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1494254, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk‑228286
Ogrin Vinko, Pod vrtačo 18, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001600691, reg. št. 7503, izdala UE
Sevnica. gnf‑228366
Olaj Jelena, Črna vas 95/p, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1706776, reg. št. 143769, izdala UE
Ljubljana. gnl‑228260
Oštir Martin, Zameško 16, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001657237, izdala UE Novo mesto.
gnf‑228316
Pangerc Karel, Lunačkova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000321945, reg. št. 3823, izdala UE
Ljubljana. gnn‑228333
Pavičić Mario, Ulica Sv. Barbare 1,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1599863, izdala UE Idrija. gnw‑228399
Petek Emil, Tolsti Vrh 101, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1623171, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnc‑228569
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Petek Marijana, Železniška 10, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S628066,
reg. št. 3525. gnh‑228339
Pirnovar Sašo, Polica 81, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
20552, izdala UE Grosuplje. gni‑228413
Pivljakovič Branko, Jurovski dol 93,
Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000161497, izdala UE Lenart.
gnf‑228691
Pogelšek Angela, Rocenska ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000023733, reg. št. 68544, izdala UE
Ljubljana. gnd‑228318
Pompe Sašo, Gorica pri Šmartnem 34E,
Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001770738, reg. št. 45329,
izdala UE Celje. gnw‑228699
Potočnik Sanja, Jagodje 29/a, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
00044099, izdala UE Izola. gnc‑228294
Prednik Beno, Vrhe 70, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003029560, reg. št. 12424, izdala UE
Slovenj Gradec. gnp‑228306
Prejac Igor, Fram 107A, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH A do 50 km/h, št.
S001909440, reg. št. 71705, izdala UE
Maribor. gne‑228642
Pustišek Ivan, Ulica 11. novembra 41,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. A B BE C CE F G H, reg. št. 1202, izdala
UE Krško. gnw‑228499
Radetič Zoran, Povšetova ulica 104/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001791281, reg. št. 190490, izdala UE
Ljubljana. gnp‑228656
Rehn Erika, Lendavska ulica 19/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 469739, izdala UE Murska
Sobota. gnm‑228309
Renčelj Luka, Polje, Cesta XXVI/26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001865200, izdala UE Ljubljana.
gnj‑228462
Renko Jure, Novi svet 15, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1223446, izdala UE Škofja Loka.
gnh‑228264
Retelj Marjan, Ulica Cankarjeve brigade
22, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 30163, izdala UE Grosuplje.
gnk‑228411
Rifelj Jerica, Lebanova ulica 17, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1678889, izdala UE Novo mesto.
gnh‑228714
Rozman Mario, Črešnjevci 103, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. A1 B G
H, št. S 1269882, reg. št. 11625, izdala UE
Gornja Radgona. gnj‑228687
Sašek Bogomira, Pod gozdom IV/5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 620193, reg. št. 2612, izdala UE
Grosuplje. gnb‑228420
Savič Andreja, Rošpoh 38a, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001379728, reg. št. 12563, izdala UE
Maribor. gnt‑228702
Savič Slavica, Stara Dečkova cesta 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000376224, reg. št. 37440, izdala UE
Celje. gnx‑228698
Semenič Anja, Sarajevska ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH A
do 50 km/h, št. S001832868, reg. št. 4913,
izdala UE Ruše. gni‑228638
Simić Dina, Ulica bratov Učakar 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 1589594, reg. št. 192507, izdala UE
Ljubljana. gnq‑228259
Smajlović Nataša, Cesta prvih borcev
14, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19583, izdala UE Krško.
gnw‑228274
Smolej Andraž, Prihodi 30, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE F G
H, št. S002198326, izdala UE Jesenice.
gno‑228282
Stanko Saša, Komen 134, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001057834,
izdala
UE
Sežana.
gnf‑228666
Strelec Zdenka, Ob ribniku 81,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001766615, reg. št. 39284, izdala UE
Maribor. gnh‑228639
Šarić Zemir, Celovška cesta 264,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490591, reg. št. 241431, izdala UE
Ljubljana. gnw‑228249
Šerug Mitja, Nova ulica 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S002214434, izdala UE Murska Sobota.
gnn‑228637
Šijanec Srečko, Črešnjevci 68, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000904602, reg. št. 5487, izdala UE
Gornja Radgona. gnl‑228685
Šimek Denis, Studence 61, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002126200, izdala UE Žalec. gno‑228632
Šimenc Simon, Dol. Suha 37, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1816834, izdala UE Mozirje. gni‑228238
Škoberne Marjana, Zatišje 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001888616, reg. št. 2112, izdala UE Celje.
gnz‑228696
Šmid Riki, Vratja vas 7/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 160214, reg. št. 9308, izdala UE Gornja
Radgona. gng‑228290
Troha Drako, Brezovica 13, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S003034318, izdala UE Novo mesto.
gnz‑228646
Unuk Aleksandra, Majšperk 105,
Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1169365, izdala UE Ptuj. gne‑228342
Veber Katja, Vilharjeva ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001446362, reg. št. 48200, izdala UE
Celje. gny‑228697
Vovk Gregor, Kebetova ulica 10/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 002030311, reg. št. 155321, izdala UE
Ljubljana. gng‑228240
Vrankar Rok, Nožice, Gostičeva cesta
82, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003048778, reg. št. 44190, izdala UE
Domžale. gny‑228672
Zadnik Vesna, Vaška cesta 49, Uršna
sela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001416815, izdala UE Novo mesto.
gnk‑228311
Zajc Martin, Hauptmaničeva 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1967401, izdala UE Ptuj. gnr‑228233
Zakrajšek Ana, Kersnikova ulica 23,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000780918, reg. št. 8873, izdala UE
Domžale. gnw‑228674
Zalar Mateja, Male Lašče 3, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3016038, reg. št. 279071, izdala UE
Ljubljana. gns‑228253

Zelenik Nikolaja, Slovenja vas 67a,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1390304, izdala UE Ptuj. gnt‑228627
Zelenko Alojz, Cogetinci 72, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 001450093, izdala UE Lenart.
gnh‑228689
Zemljič Viljem, Zgornji Duplek 52B,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. A B
BE C CE D1 D F G H, št. S000608980, reg.
št. 46670, izdala UE Maribor. gnc‑228644
Zupanc Bojan, Vrbno 31/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001579274, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno‑228532
Zupanič Aleksandra Martina, Ulica
prvih žrtev 45, Miklavž na Dravskem
polju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001861557, reg. št. 80033, izdala UE
Maribor. gnl‑228560
Žerjav Manca, Pot k ribniku 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2231557, reg. št. 278286, izdala UE
Ljubljana. gnp‑228256
Žerovnik Jana, Spodnja Senica 16,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S002032572, reg. št. 74938. gnn‑228358
Žibert Aleksandra, Lončarjev dol 4,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001875222, reg. št. 9332, izdala UE
Sevnica. gnw‑228649
Župevc Hedvika, Cankarjeva cesta 20,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4474, izdala UE Krško. gny‑228272

Zavarovalne police preklicujejo
Arh Bojan, Veliki Podlog 61, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
00101839009, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. gnb‑228345
Benedik Daniela, Cesta Staneta Žagarja
42, Kranj, zavarovalno polico, št. 316752,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny‑228222
Gorčenko Drago, Za Peklom 11, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 846646, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m684
Hoxha Tasim Haxhih, Korte 83, Izola –
Isola, zavarovalno polico, št. 319740, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz‑228496
Jakopin Japec, Kajakaška cesta 53,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico,
št. 06101073143, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnn‑228337
Jerot Franc, Falska cesta 128, Ruše,
zavarovalno polico, št. 0010185036, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m710
Kelc Aleksander, Trniče 54, Marjeta na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
0101857178, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m686
Kurtaj Isem, Stantetova ulica 18, Velenje,
zavarovalno polico, št. 40 0408958, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnx‑228223
Markovčič Irena, Hlebce 35, Lesce,
zavarovalno polico, št. 00041032177, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni‑228338
Mavrič Blaž, Dobrava 60, Otočec,
zavarovalno polico, št. 40412901, izdala
zavarovalnica Tilia. gnu‑228326
Novak Mihael, Poklek pri Podsredi 3,
Podsreda, zavarovalno polico, št. 346304.
gns‑228232
Papež Franc, Pod Trško goro 61, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 1034196.
gnw‑228224
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Pavlin Andreja, Črešnjice 13B, Otočec,
zavarovalno polico, št. 00101838489, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gny‑228347
RIVAL – VTS d.o.o., Ob Železnici 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 292735.
gnm‑228709
Stokanič Željko, Stegenškova ulica 4,
Limbuš, zavarovalno polico, št. 40320195,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m694
Škripec Nada, Cesta zmage 33, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101869603, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m696
Tekavec Janko, Pot na Rakovo jelšo 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 267284,
izdala zavarovalnica Tilia. gnf‑228245
Vodošek Janez, Partizanska 19,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
857287, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
m687
Weise Aleš, Srednje 2A, Bresternica,
zavarovalno polico, št. 40 0295464, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m683

Spričevala preklicujejo
Bejo Daniela, Prežihova 13, Maribor,
indeks, št. 81626096, EPF Maribor. m692
Bunc Nina, Prušnikova 32, Maribor,
spričevalo 3., 4. letnika in zaključno Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
izdano leta 1999/2000. m697
Fister Borut, Grajzerjeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani. gnp‑228706
Florjančič Marko, Tbilisijska ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za zdravstvo in farmacijo v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnz‑228321
Gagič Tjaša, Ulica 30. maja, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2002.
m706
Gašperlin Klemen, Grajzerjeva ulica 29,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje,
izdano leta 1998. gnc‑228594
Habijan Urban, Spodnja Gorica 47A,
Rače, spričevalo 1. letnika Šrednje
zdravstvene šole MB, izdano leta 2006.
m‑701
Hančič Olga, Dunajska cesta 88,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Dob pri
Domžalah. gnb‑228295
Jakša Janja, Gornja Paka 10A, Črnomelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo
v Ljubljani, izdano leta 1994 in 1995.
gnz‑228571
Kolarič Dejan, Vinski vrh 35, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole Ptuj, izdano leta 2005.
m702
Kosmač Matic, Lokrovec 38B, Celje,
indeks, št. 93544688, FERI Maribor. m707
Koša Lidija, Glavna ulica 5, Lendava
– Lendva, spričevalo 3. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole Murska
sobota, izdano leta 1983. gnb‑228620
Lah Sebastijan, Spodnja Velka 116A,
Zgornja Velka, spričevalo o zaključnem
izpitu Strojno kovinarske in metalurške šole
Maribor, izdano leta 1993. m700
Lampič Jernej, Hubadova ulica 37,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1990. gnt‑228327
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Logofetoc Nick, Kamniška 32, Maribor,
spričevalo 3. letnika Škofijske Gimnazije
Antona Martina Slomška Maribor, izdano
leta 2005. gnx‑228498
Lorbek Tonja, Maistrova 19, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Tretje
gimnazije Maribor, izdano leta 2006. m690
Lubej Martin, Aškerčeva 4, Maribor,
maturitetno spričevalo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 2000/2001. m708
Marčič Blaž, Pot sodarjev 22, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana
– Šiška, izdano leta 2006. gnz‑228621
Mlakar Jernej, Ulica Nikole Tesle
15, Domžale, indeks, št. 41040140,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh‑228589
Novak Branka, Črešnjice 38a, Cerklje
ob Krki, spričevalo o končani OŠ Cerklje ob
Krki, izdano leta 2002. gnx‑228348
Novak Dominik, Lenartova pot 39,
Brežice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Krško, izdano leta 1991 in 1992.
gnq‑228330
Patekar Anja, Vrbanska 12A, Maribor,
spričevalo 2. letnika Preve gimnazije MB,
izdano leta 2006. m680
Pevec Borut, Pod Gradom 81, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Slovenj Gradcu. gnl‑228710
Ploj David, Ptujska cesta 27, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene šole MB, izdano leta 2001. m685
Radivojevič Aleksandra, Kmetijska ulica
1B, Maribor, spričevalo 2. letnika Prve
gimnazije Maribor, izdano leta 2006. m681
Repina Romana, Makedonska 9A,
Maribor, spričevalo I.in II. letnika Srednje
zdravstvene šole MB, izdano leta 2004/2005.
m705
Robič Darko, Marija Dobje 17a, Dramlje,
indeks, št. 20990221, Pravna fakulteta.
gnv‑228550
Roblek Ines, Hrastje 24, Kranj, spričevalo
1. letnika Strojne in elektro šole Kranj,
izdano leta 1993. gnf‑228341
Simonič Karl, Cesta v Skoke 31, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Delovodske šole Lesarskega šolskega
centra v MB, izdano leta 1982. m699
Simonič Karl, Cesta v Skoke 31, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Lesarski šolski center Maribor, izdano
leta 1979. m698
Sitar Mojca, Predoslje 184, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske
šole, izdano leta 1988. gnv‑228625
Sodja Milena, Rimska cesta 31, ŠmarjeSAP, spričevalo o končani OŠ Janko Kerstnik
Brdo, občina Lukovica, izdano leta 1977,
izdano na ime Petan Milena. gnx‑228298
Svete Duša, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za medicinske sestre – babice,
ambulantno bolnišnična smer, izdano leta
1976, izdano na ime Strasser Dušanka.
gny‑228226
Šuen Milan, Senčak 4A, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega
šolskega centra Borisa Kreigherja MB,
izdano leta 1983. m688
Vlašič Maj, Prijateljeva 12, Ljubljana,
spričevalo od 1. – 3. razreda OŠ Prule,
izdano leta 2004 – 2006. gnu‑228230
Zorič Stepančič David, Ulica oktobrske
revolucije 27D, Izola – Isola, indeks, št.
09995804, Fakulteta za pomorstvo in
promet. gnb‑228495
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Žibert Andrej, Parecag 149, Sečovlje –
Sicciole, maturitetno spričevalo Gimnazije
Velenje, izdano leta 1980. gnt‑228352
Žunko Jure, Betnavska 85A, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič, izdano
leta 2004/2005. m711

Ostale listine preklicujejo
Accetto Toni, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-1154-0/05, ser. št.
8515, izdala izdala Uprava za pomorstvo.
gnl‑228493
Andlovic Nejc, Gradišče pri Vipavi
40, Ajdovščina, študentsko izkaznico,
št. 64010004, izdala Elektro fakulteta v
Ljubljani. gnj‑228612
Bačič Daša, Vilharjeva 38, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 18050029, izdala
FF v Ljubljani. gns‑228328
Bejo Daniela, Prežihova 13, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81626096, EPF
Maribor. m693
Beriša Bisljimi Sačina, Obrežna 23,
Maribor, delovna knjižica št. 19041 izadana
leta 2002 v MB. m689
Bešter Katja, Poljšica 13, Podnart,
delovno knjižico. gnn‑228708
Bezlaj Tomaž, Zgornje Pirniče 124a,
Medvode, delovno knjižico. gnj‑228237
Blažun Zvonimir, Ulica Mersijev 15,
Rogatec, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-7040/94.
gnx‑228623
Bojanič Kolja, Trg Brolo 6, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnz‑228225
Bokan Andrej, Lobnica 54, Ruše, delovna
knjižica št. 52/2006. m709
Božeglav Darko, Cesta na Markovec 53,
Koper – Capodistria, pooblasila za nošenje
orožja št. PN60230, izdanega dne 27. 9.
2002. gnc‑228494
Centa David, Knafljev trg 11, Ribnica,
delovno knjižico. gnk‑228336
Dimc Viljem, Mencingarjeva 8, Krško,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-857-01, s ser. številko 4012.
gng‑228615
Ferlič Eva, Šentiljska 116, Maribor,
delovna knjižica št. 23044 izdana leta 2006
v Mariboru. m712
Grlica Anja, Grič 1, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 20030125, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnw‑228599
Hozjan Sebastjan, Krožna pot 64,
Domžale, delovno knjižico. gnv‑228700
Ipavec Dušan, XXX. divizije 20, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-212/2004, s ser.
številko 14004. gnd‑228497
Jernejčič Andrej, Šercerjeva ulica 23,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 955/99,
izdala Odvetniška zbornica Slovenije v
Ljubljani. gnv‑228350
JONATHAN YACHTING D.O.O., Cesta
solinarjev 4, Portorož – Portorose, vpisni
list za čoln, št. 79/02-04 za čol Aurora z reg.
oznako KP-673 izdan 10. 3. 2004, lastnik
podjetje Biokorp d.o.o., Prežihova ulica 25,
Murska Sobota. gnv‑228325
Kelemina Anita, Vodranci 5, Kog, dijaško
izkaznico, izdala Tretja gimnazija MB, št.
2263502994323. m682
Kosi Marjeta, Cesta 1. maja 69, Kranj,
delovno knjižico. gno‑228707
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Kralj Marjan, Boginja vas 4a, Gradac,
delovno knjižico. gnz‑228346
Kutoša Edvard, Cankarjeva ulica 68,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota d.d., vpisane pod zaporedno št.
1751. gnm‑228234
Matjašič Ivanka, Rakovec 5, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 06050117, izdala
Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gnz‑228371
Menart Eva, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 30013428,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gns‑228703
Mlakar Jernej, Ulica Nikole Tesle
15, Domžale, študentsko izkaznico, št.
41040140, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gni‑228588
Mrečnjak Štefan, Ekartova 25C, Miklavž
na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem
tečaju za viličarja št. 886 izdano leta 1995.
m713
Obaha Sanja, Nad elektrarno 13,
Kamnica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-02542 ser. št.
22/94, izdala luka Koper 1994. m704
Pečjak Jože, Ulica Ivana Regenta 4,
Nova Gorica, orožni list, št. OL 40301, izdan
28. 12. 2005. gnt‑228227
PINTARŠPED
d.o.o.,
Mednarodni
prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvod licence
skupnosti, št. GE000283/01047 za vozilo z
reg. št. GO 92-96A, izdana 18. 12. 2003.
gnp‑228331
Pirtovšek Srečko, Kragujevških žrtev
87, Maribor, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 26293-2312/04, s
ser. številko 15792, izdala Uprava RS za
pomorstvo v Kopru. gni‑228713
Podpečan David, Bukovlje 5, Stranice,
študentsko izkaznico, št. 61177880,
Pedagoški fakulteti MB. m695
Požgan Bojan s.p., Brunšvik 24, Rače,
izvod licenec skupnosti, št. 000748 za
vlečno vozilo MB TO-645, izdana 17. 5.
2005. gnc‑228619
Prosen Primož, Mucherjeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc‑228244
Rošker Danilo, Zelena 11, Maribor,
delovna knjižica št. 40058, izdana leta 1979
v MB. m691
Smaka Tanja, Terčeva 22, Maribor,
delovna knjižica dvojnik št. 22143, izdana
leta 2003 v Mariboru. m703
Strašek Štefan s.p., Mesarija Strašek,
Stari trg 11, Slovenske Konjice, nacionalno
licenco za tovorno vozilo MercedeBenz z
reg. št. CE 27-40H, izdano 25. 2. 2003.
gns‑228628
Strašek Štefan s.p., Mesarija Strašek,
Stari trg 11, Slovenske Konjice, izvod
licence skupnosti za tovorno vozilo MAN
z reg. št. CE L7-189, izdano 20. 5. 2004.
gnr‑228629
Špolad Maja, Stresova ulica 4/b, Kobarid,
študentsko izkaznico, št. 21030674, izdala
FDV v Ljubljani. gnq‑228630
Tagliatti Klavdija, Goriška cesta 7,
Cerkno, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdal Univerzitetni Klinični center
Ljubljana, Skupnost skupnih služb za poklic
bolničar, leta 1986. gnl‑228235
TGM Železnjak Zdravko s.p., Benica
9a, Lendava – Lendva, izvoda nacionalne
licence in izvod licence skupnosti za vozilo
M.A.N. z reg. oznako MS 89-75Z in izvod
osnovne nacionalne licence. gnk‑228711
TGS transport d.o.o., Adlešiči 16a, 8341
Adlešiči, preklicuje dovolilnice za uporabo v
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mednarodnem prometu, za državo Hrvaško
191/PO, številka dovolilnice 0000199 in
Rusija 643/09, številka dovolilnice 509553
prejeto od Gospodarske zbornice Slovenija
v letu 2005. Ob-20140/06
Transport
Krško
d.d.,
preklicuje
veljavnost izvoda licence skupnosti št.
GE000083/00289 za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu za vozilo:
KK 21-92L. Ob-20146/06

Tumara Marko, Dol pri Ljubljani 3, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnw‑228549
Vogelnik Anže, Pot pod Gradiščem 6,
Naklo, delovno knjižico. gnc‑228344
Zorec Gregor, Goričane 69, Medvode,
delovno knjižico. gnr‑228229
Žnidarič Domen, Ulica 9. maja 26,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 71144149, Pravna fakulteta.
gnd‑228343

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Blago in gradnje
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Periodična informativna obvestila,
ki se ne štejejo kot povabilo k oddaji ponudb
Gradnje

5545
5545
5545
5546
5546
5546
5563
5608
5630
5630
5635
5639
5640
5640
5649
5650
5658
5668
5668
5670
5670

Javni razpisi

5670

Javne dražbe

5692

Razpisi delovnih mest

5693

Druge objave

5701

Objave po Zakonu o političnih strankah

5706

Evidenca statutov sindikatov

5707

Odločbe in sklepi po ZPOmK

5707

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Sklepi skupščin

5707
5708
5708
5722

Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije

5723
5723

Preklici
Štampiljke preklicujejo
Priglasitvene liste preklicujejo
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo

5727
5727
5727
5727
5728
5730
5732
5733
5733
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NOVA IZDAJA

prof. dr. Karel Zupančič

Dedovanje podjetniškega premoženja
Profesor dednega prava na ljubljanski Pravni fakulteti je konec leta 2005 pripravil
uvodna pojasnila k 8. izdaji priročnika o dedovanju.
Doslej pa je, kljub spremembi ustavne ureditve in novi umestitvi lastništva v naš
pravni sistem, puščal odprto vprašanje, kako se po Zakonu o dedovanju, ki v
Sloveniji velja že trideset let, deduje podjetniško premoženje.
Na to vprašanje odgovarja nova knjižica v Zbirki predpisov. Razdeljena je v štiri
poglavja. Uvodnemu sledi razlaga dedovanja podjetja samostojnega podjetnika
posameznika. Posebej je razloženo dedovanje udeležbe v osebnih gospodarskih
družbah, temu pa sledi razlaga dedovanja udeležbe v kapitalskih družbah.
Knjižica, ki obsega 60 strani, formata A 5, dopolnjuje izdajo v Zbirki predpisov z
naslovom Dedovanje.
– 261481  

2850 SIT (11,89 EUR)

Dedovanje z uvodnimi pojasnili Karla Zupančiča

cena broširane knjige 5.859,00 SIT (koda 261386), vezane 6.944,00 SIT (koda 261388)
Z ALOŽBA

Ob nakupu obeh knjig vam priznamo 10% popust.
Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Dedovanje podjetniškega premoženja
– 261481 broširana izdaja 2850 SIT (11,89 EUR)



Štev. izvodov

DEDOVANJE
– 261386 broširana izdaja 5859 SIT (24,45 EUR)

Štev. izvodov

6944 SIT (28,98 EUR)

Štev. izvodov

– 261388 vezana izdaja
Podjetje

Oddelek

Davčna številka

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
V Zbirki predpisov je izšel Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-l
s popravki, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 60/2006. Strokovnjaki
ta pomemben zakon imenuje kar »gospodarska (korporacijska) ustava«.
Nov (prenovljen) ZGD-1 vsebuje 709. členov, ki so razdeljeni na XIII. delov,
le-ti na poglavja, sledijo oddelki in ponekod tudi pododdelki. S tem se je
količina zakona povečala za 112 členov, predvsem na podlagi uvedbe
novih vsebin Societas Europaea, povzemanja določb Zakona o prevzemih
ter ureditve upravljanja.

Z ALOŽBA

Vsebinsko lahko ZGD-1 razdelimo na dva večja dela: na skupne
značilnosti gospodarskih subjektov (splošno, firma, sedež, zastopanje,
poslovna skrivnost in prepoved konkurence, register, postopek
v nepravdnih zadevah ter poslovne knjige in letno poročilo), v drugem delu
pa se podrobneje opredeljujejo posamezne pravno-organizacijske oblike
(s.p., d.n.o., k.d., t.d., d.d., SE, k.d.d. in d.o.o.), povezane družbe, gospodarsko interesno združenje (GIZ) – vključno s posebnima določbama o evropskem gospodarskem interesnem združenju (EGIZ), statusno preoblikovanje družb, tuja podjetja in njihove podružnice,
nadzor nad izvajanjem zakona in posebej kazenske določbe
ter prehodne in končne določbe.
– 261560

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


4390 SIT (18,32 EUR)

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– 261560 broširana izdaja 4390 SIT (18,32 EUR)

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike
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