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e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Št. 0002090
Ob-23367/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Crnjak, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska
pošta: zoran.crnjak@geoplin-plinovodi.si,
internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja vzporednega plinovoda M1/1 na odseku Kidričevo – Rogatec.
II.2) Kraj izvedbe: odsek Kidričevo – Rogatec.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
vzporednega plinovoda M1/1 od KP
Kidričevo do MMRP Rogatec, DN 800
mm, NP 70 bar in dolžine 19419m.
II.6) Predvideni datum začetka postopka: oktober 2006, predvideni datum začetka
gradnje: april 2007.
II.7) Datum zaključka: april 2008.
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: 11. 8. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 0002089
Ob-23369/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Zoran Crnjak, Cesta Ljubljanske brigade
11, 1001 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: zoran.crnjak@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja prenosnega plinovoda R25D od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do termoelektrarne
Šoštanj v Šoštanju.
II.2) Kraj izvedbe: Odcep Šentrupert
– Šoštanj.
II.3) Nomenklatura 45210000.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja prenosnega plinovoda R25D, DN 400 mm,
NP 70 bar, dolžine 16376 m.
II.6) Predvideni datum začetka postopka: oktober 2006, začetek gradnje: marec
2007.
II.7) Datum zaključka: januar 2008.
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: 11. 8. 2006.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Storitve
Št. 430-570/2006-1
Ob-23416/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktne
osebe: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel.: 01/471-23-40, 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) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zagotovitev prehrane za
objekt SV: Vojašnica Šentvid, Ljubljana; JN
št. MORS 369/2006 - ODP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.52.30.00-2.
II.2.3) Kategorija storitve 17.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
zagotovitev prehrane za objekt SV: Vo-
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jašnica Šentvid, Ljubljana; JN št. MORS
369/2006 – ODP; ca. 82,950.000 SIT/leto.
Pogodba bo sklenjena za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja največ do
skupnega trajanja 36 mesecev.
IV.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430 – 570/2006 – 1.
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: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-569/2006-1
Ob-23417/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktne
osebe: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, 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 368/2006 – ODP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.52.30.00-2.
II.2.3) Kategorija storitve 17.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: zagotovitev prehrane za objekt SV: Vojašnica 26. oktober, Vrhnika; JN št. MORS
368/2006 – ODP; ca. 92,166.000 SIT/leto.
Pogodba bo sklenjena za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja največ do
skupnega trajanja 36 mesecev.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430 – 569/2006
– 1.
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: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
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Javni razpisi
Blago
Ob-23414/06
Sprememba
V objavi v Uradnem listu RS, št. 67-68,
z dne 30. 6. 2006, Ob-18728/06 – Nabava
dveh plinskih agregatov moči po 1 MW, se
spremenijo in dopolnijo podatki v naslednjih
točkah:
IV.3.2. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti je mogoče razpisno dokumentacijo
do 24. 8. 2006.
I.V.3.3. Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za oddajo ponudb: četrtek 24. 8. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.2. Datum, čas, kraj odpiranja
Odpiranje ponudb: datum: 24. 8. 2006
ob 12. uri, Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Povšetova ul. 6, Ljubljana – sejna soba, št.
200 / drugo nadstropje.
Snaga d.o.o.
Št. 430-33/2006

Ob-23450/06

Sprememba
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne
4. 8. 2006, Ob-22135/06, v javnem naročilu Občine Brda, se spremenijo naslednje
točke:
Objava pod III.1.3) se izloči iz razpisa
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:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
ali druge ustrezne evidence, izdanega po
1. 7. 2006.
1.2. za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave, urada RS, izdano po 1. 7. 2006.
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;
Dokazilo:
Fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, ki ni starejši od
60 dni.
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;
Dokazilo:
Fotokopijo potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejša od 30 dni in lastna izjava v
skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1 dana pod
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materialno in kazensko odgovornostjo, 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;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa, ki na dan ponudbe ni starejši
od 30 dni.
4.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi davčnega urada Republike Slovenije ali Obrtne zbornice, ki na dan oddaje
ponudbe ni starejša od 30 dni.
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;
Dokazilo:
Original potrdilo, ki ga izda davčni urad
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma istovetnosti dokumenta z originalom, pozove ponudnika k predložitvi
originala listine.
V kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
Fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanega po 1. 7. 2006 ali fotokopijo BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu pravne osebe, ki
vsebuje vse podatke kot BON 2, izdane po
1. 7. 2006.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik)
Dokazilo:
a.) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto;
b.) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti- obvezna
dokazila:
Ponudnik dokazuje usposobljenost za izvedbo javnega naročila in v ta namen ustrezno prilaga ustrezne dokumente in izjave.
1. Ponudnik mora naročniku oziroma uporabniku zagotoviti enoletni garancijski rok.
Dokazilo:
Potrjen obrazec izjave ponudnika, da
pod kazensko materialno odgovornostjo
zagotavlja enoletni garancijski rok
2. Ponudnik mora zagotavljati prenos
know-how-a

Dokazilo:
Potrjen obrazec izjave ponudnika, da zagotavlja prenos know-how-a.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2006.
Cena 10.000 SIT, valuta 30 dni.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2006.
Občina Brda
Št. 4301-2/2006-7
Ob-23352/06
Popravek
V javnem naročilu za dobavo in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme za
potrebe vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol,
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaških domov, višjih šol, glasbenih šol in ljudskih univerz v Republiki Sloveniji z oznako
MŠŠ-HW1/2006-4301-2/2006, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7.
2006, Ob-21955/06, se točka II.2.1 Celotna količina ali obseg spremeni tako, da se
pravilno glasi:
Predmetno javno naročilo sestavljajo:
– sklop 1: 1337 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 2: 1380 osebnih računalnikov
z LCD monitorji,
– sklop 3: 1337 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 4: 1335 osebnih računalnikov z
LCD monitorji,
– sklop 5: 838 zmogljivih osebnih računalnikov z LCD monitorji,
– sklop 6: 1135 prenosnih računalnikov,
– sklop 7: 926 projektorjev,
– sklop 8: 526 digitalnih fotoaparatov,
– sklop 9: 32 videokonferenc.
Temu ustrezno se spremenijo tudi količine pri opisu posameznega sklopa v prvotni
objavi.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-23360/06
Popravek
V javnem naročilu objavljenem v Uradnem
listu RS, št. z dne 28. 7. 2006, Ob-21677/06,
se popravijo naslednje točke:
III.1.1) Ponudniki, ki bodo ponudili vse
sklope morajo predložiti bančno garancijo v
višini 55,000.000 SIT z veljavnostjo do 2. 1.
2007. V primeru, da bo ponudnik ponudil le
posamezne sklope pa mora predložiti bančno garancijo za posamezni sklop in sicer v
višini z veljavnostjo do 2. 1. 2007.
II.2.1) 8. točka) Dobava prve opredeljene
količine osi mora biti izvršena najkasneje
do 20. 12. 2006. Ponudnik dobavo potrdi s
posebno izjavo.
III.2.1.4) izjava o dobavi prve opredeljene količine osi najkasneje do 20. 12. 2006
IV.3.2.) 29. 9. 2006
IV.3.3) 2. 10. 2006
IV.3.6) 2. 1. 2007
IV.3.7.2) 2. 10. 2006 ob 12. uri.
VI.5) 10. 8. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 13/06

Ob-23391/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila blaga po odprtem postopku, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71, z dne
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28. 6. 2006, se polje II.3) nadomesti z naslednjim besedilom:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za dokončanje: 30 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe.
V polju III.2.1) se 11, 12 in 14 točka nadomestijo z naslednjim besedilom:
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:
11. da ponudba velja najmanj do 6. 11.
2006,
12. da je rok dokončanja 30 koledarskih
dni od dneva podpisa pogodbe,
14. da predloži bančno garancijo za resnost ponudb v znesku 1,250.000 SIT z
veljavnostjo do 6. 11. 2006, izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
Polje IV.3.2) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2006.
Polje IV.3.3) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 9. 2006 do 12. ure.
Polje IV.3.6) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 11. 2006.
Polje IV.3.7.2) se nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 13. uri, Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nad
stropje).
Mestna občina Velenje
Št. 433-1/2006

Ob-23443/06

Popravek
V javnem razpisu za dobavo kurilnega
olja, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
85-86 z dne 11. 8. 2006, Ob-22878/06, se
spremenijo točke:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava energentov.
II.1.9)
Sklop št.: 1.
3) Obseg in količina: ca. 300.000 litrov v
obdobju od 15. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
Sklop št.: 3
2) Kratek opis: dobava plina za ogrevanje.
3) Obseg ali količina: 70.000 litrov v obdobju od 15. 9. 2006 do 31. 8. 2007.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 15. 9. 2006.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava kurilnega olja v količini 300.000 litrov,
plina za ogrevanje v količini 70.000 litrov
ter dobava neosvinčenega 95 oktanskega
goriva ter dizelskega goriva v skupni količini 18.000 litrov v obdobju od 15. 9. 2006 do
31. 8. 2007.
Občina Brežice
Št. 033/06
Ob-23180/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, SI-1000 Ljublja-

na, Slovenija, v roke: Biserka Javoršek,
tel. +386/1/369-55-20, e-pošta: biserka.javorsek@gov.si, faks +386/1/369-55-37.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mp.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse
zahteve po dodatnih informacijah pošljete po
pošti ali faksu na: v roke: Urša Pavčič, tel.
+386/1/241-90-90, e-pošta: ursa.pavcic@slconsult.si, 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, kontaktna
točka: prosimo, da vse zahteve po dodatnih
informacijah pošljete po pošti ali faksu na:
v roke: Urša Pavčič, tel. +386/1/241-90-90,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, faks
+386/1/241-90-92.
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:
– 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: krepitev centra za izobraževanje
v pravosodju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava sistema za simultano prevajanje
(za 120 udeležencev), digitalni konferenčni sistem (za 100 udeležencev), avdio oprema in predstavitvena oprema.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.12.00-1; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: avdiovizualna oprema; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 80.42.11.00-2;
dopolnilni besednjak, dodatni predmet(-i):
storitve usposabljanja kadrov.
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:
– dobava sistema za simultano prevajanje (za 120 udeležencev), digitalni konferenčni sistem (za 100 udeležencev), avdio
oprema in predstavitvena oprema,
– montaža opreme,
– izobraževanje osebja za celoten sistem,
– projekt izvedenih del.
Ocenjena vrednost brez DDV: 400.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini vsaj
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4.000 EUR. Garancija za resnost ponudbe
mora biti veljavna vsaj še 90 dni po preteku
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo bo izvedeno v skladu s
splošnimi pogoji pogodb o dobavi blaga, ki
so financirane iz sredstev Evropske skupnosti (dostopno v ‘Dodatkih h GGAPPI’).
Plačila bodo potrjena in opravljena s strani
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
SI-1000 Ljubljana.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene
pogoje v skladu z zakonodajo naročnika in
morajo na zahtevo naročnika določiti enega
izmed njih, da zastopa njihovo skupino ali
konzorcij. Sestava skupine ali konzorcija ne
sme biti spremenjena brez predhodne pisne
odobritve naročnika.
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:
Izločeni bodo vsi dobavitelji, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajnih
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata;
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
poravnave davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika ali države,
kjer se bo izvajala pogodba;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata, v zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost, ki škoduje
finančnim interesom skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti dokaze,
običajne po zakonodaji države, kjer so ustanovljeni, da ne spadajo v katerokoli zgoraj
navedeno kategorijo. Omenjena dokazila ne
smejo biti starejša od 180 dni od datuma
roka oddaje ponudb.
Ponudniki morajo priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra, ki ga izda odgovoren sodni ali pravni organ države, v kateri je ponudnik ustanovljen.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni dohodki ponudnika v obdobju 2003–2005 mora biti vsaj 700.000
EUR.
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Dokazilo o izpolnjevanju obveznih finančnih pogojev so bilance uspeha za leta
2003, 2004 in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o izpolnjevanju obveznih tehničnih pogojev ponudnika so referenčna potrdila projektov podobne narave.
Podatki o najmanj dveh referenčnih projektih podobne narave v zadnjih dveh letih
morajo biti priloženi v ustreznih obrazcih
razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora priložiti referenčna potrdila, ki jih izdajo pristojni naročniki.
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: 2004/016-710.04.04.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 9. 2006 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
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 125 EUR
ali 29.955 SIT (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 “pravosodje”. 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: 29. 9. 2006 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 9.
2006 ob 11. uri; Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, SI – 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Prehodni vir 2004, Odločba komisije št. K(2004) 4183. Projekt »Krepitev
centra za izobraževanje v pravosodju«, št.
2004/016-710.04.04. Povezan projekt: twinning projekt, financiran s strani prehodnega
vira, št. SI04/JH-04.
vi.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
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internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 15 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: biserka.javorsek@gov.si, tel. +386/1/369-55-20,
internetni naslov: http://www.mp.gov.si/, faks
+386/1/369-55-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 8. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 033/06
Ob-23182/06
I.1) Name, addresses and contract
point(s): Ministry of Justice, Župančičeva
3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, for the attention of: Mrs. Biserka Javoršek, telephone +386/1/369-55-20, e-mail: biserka.javorsek@gov.si, fax +386/1/369-55-37.
General address of the contracting authority: http://www.mp.gov.si/.
I) Addresses and contact points from
which further information can be obtained: SL
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, Sl-1000
Ljubljana, Slovenia, contact point(s): for the
attention of: Mrs. Urša Pavčič, telephone
+386/1/241-90-90, e-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, fax +386/1/241-90-92.
II) Addresses and contact points from
which specifications and additional documents (including documents for competitive
dialogue as well a dynamic purchasing system) can be obtained: Official name: SL
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000
Ljubljana, Slovenia, contact point(s): for the
attention of: Mrs. Urša Pavčič, telephone:
+386/1/241-90-90, e-mail: ursa.pavcic@slconsult.si, fax +386/1/241-90-92.
Tenders or requests to participate must
be sent to: As in abovementioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– Ministry or any other national or federal
authority, including their regional or local
sub-divisions,
– General public services.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.l.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Strengthening of
Judicial Training Centre.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(b) Supplies;
– Purchase.
Main place of delivery: Ljubljana.
NUTS code SI00E
II.1.3) The notice involves: a public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s): Supply of simultaneous
translation system (for 120 participants),
digital conference system (for 100 participants), audio equipment and presentation equipment.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
32.32.12.00-1; supplementary vocabulary, main object: audio-visual equipment;
main vocabulary, additional object(s):
80.42.11.00-2; supplementary vocabulary,
additional object(s): staff training servicess.

II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement: no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
– supply of simultaneous translation system (for 120 participants), digital conference
system (for 100 participants), audio equipment and presentation equipment,
– assembly of equipment,
– staff training for whole system,
– documentation of executed works.
Estimated or range: between value excluding VAT: 400.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: 90 days from the award of
the contract.
III.l.1) Deposits and guarantees required:
tenderers must provide a tender guarantee
in an amount of not less than EUR 4,000.00
when submitting their tender. The Tender
Guarantee shall have validity of not less
than 90 days beyond the period of validity
of the tender.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference
to the relevant provisions regulating them:
the payment will be made according to the
General Conditions for Supply Contracts financed by the European Community (available from ‘Annexes GGAPPI’). Payments
shall be authorised and made by the Ministry of Justice, Župančičeva 3, SI-1000
Ljubljana.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of economic operators to whom
the contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
state of the Contracting Authority and shall,
at the request of the Contracting Authority,
designate one of such persons to act as
leader with authority to bind the joint venture
or consortium. The composition of the joint
venture or consortium shall not be altered
without the prior consent in writing of the
Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any supplier may be disqualified if:
1. they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities, are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accord-
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ance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5. they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6. they, following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, have
been declared to be in serious breach of
contract for failure to comply with their contractual obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the categories listed above. All the documents shall not
be older than 180 days prior to the deadline
for submission of the tenders.
Tenderers must also submit the extract
from the Register of companies issued by
a competent judicial or legal authority of the
country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of the candidate for the period 2003–2005 must be at
least EUR 700,000.00.
Proof of financial data from balance
sheets for 2003, 2004 and 2005.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Proofs of candidate’s technical capacity
are reference projects of a similar nature.
Information on at least 2 (two) reference
projects of a similare nature in the last 2
(two) years should be included in the adequate application.
Tenderers must submit Reference Certificates issued by competent contracting
authorities.
III.2.4) Reserved contracts: no.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.04.04.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents: timelimit for receipt of requests for documents
or for accessing documents: 29. 9. 2006,
at 10:00.
Price: 125 EUR.
The tender dossier is available from
the following address: SL Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
against the proof that a non-refundable tender fee of EUR 125.00 or SIT 29,955.00 (the
amount in EUR is converted at the permanent conversion rate 1 EUR = 239,640 SIT),
which excludes courier delivery, has been
credited to the account name SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, at Hypo Alpe-Adra-bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, Account
No: 33000-6617471620, IBAN CODE / Account No: SI5633000-6617471620, SWIFT
CODE: HAABSI22, with the notice “JUSTICE”. Tenders must be submitted using the

standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 29. 9. 2006, at
10:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
english.
IV.3.7) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain the tender: 90
days from the date stated for receipt of tender.
IV.3.8) Conditions for opening tenders:
29. 9. 2006 at 11:00.
Place: Ministrstvo za pravosodje / Ministry of Justice, Župančičeva 3, SI – 1000
Ljubljana.
Person authorized to be present at the
opening of tenders: yes.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by community funds:
yes; Transition Facility Program 2004, Commission Decision No. K(2004) 4183. Project
»Strengthening of Judicial Training Centre«,
no. 2004/016-710.04.04. Related project:
twinning project financed from the Transition Facility fund, No. SI04/JH-04.
VI.4.1) Body responsible for appeal
procedures: National Review Commission
for Reviewing Public Procurement Procedures, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana,
Slovenia, e-mail: dkom@gov.si, telephone
+386/1/234-28-00.
Internet address: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, fax: +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Lodging of appeals: precise information on deadline(s) for lodging appeals:
deadline for lodging the claim for audit of
public procurement procedure is fifteen (15)
days from the receipt of contract award decision.
VI.4.2) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: Ministry of Justice, Župančičeva
3, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail:
Biserka.Javorsek@gov.si,
telephone:
+386/1/369-55-20,
interneta
address:
http://www.mp.gov.si/, fax +386/1/369-55-37.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 7. 8.
2006.
Ministry of Justice
Ob-23081/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: 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.1.2) 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 18/2006 Oprema za
arhive.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je dobava in
montaža opreme za arhivske prostore za
potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: davčni uradi po Sloveniji.
Glejte razpisno dokumentacijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: arhivska oprema za 13 lokacij. Natančen obseg
naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT mora veljati do vključno
20. 11. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu 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;
Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za
leto 2005, da imajo v zadnjih 6-ih mesecih 0
dni dospelih neporavnanih obveznosti in da
na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso
imele dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– BON-1/P in BON-2. Obrazec BON-2
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe. (opozorilo: ponudnik
mora v ponudbi predložiti BON-1/P in ne
sme, kot nadomestilo le tega, predložiti
BON-1 obrazca).
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Potrdilo o plačilni sposobnosti od banke pri kateri imajo odprt račun, iz katerega
mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred
izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih
obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma predložitve ponudbe.
– Obrazec BON-1/SP.
– Fizične osebe morajo predložiti še potrdilo pristojne davčne izpostave, da imajo
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe;
Ponudniki morajo, če skupna ponudbena
vrednost z DDV presega 50,000.000 SIT, 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.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja. Dokazilo ne sme biti starejše od 15
dni od roka za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki morajo, kot pogoj
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za sodelovanje na javnem razpisu, predložiti vsaj dve potrdili svojih naročnikov, da
so dobavili in montirali opremo za arhivske
prostore v letih 2004, 2005 in/ali 2006. Vrednost posameznega posla mora biti nad
10,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-76/2006-01111-00.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 9. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dosegljiva na spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: do 20. 11. 2006
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 9.30.
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. 8. 2006.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 03-156
Ob-23167/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova
Gorica, kontaktni osebi: Matjaž Bric, vodja
reševalne službe in Anka Klančič, univ. dipl.
prav., Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-32-60, faks 05/338-33-57,
elektronska pošta: info@zd-go.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: 03-156/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
transportno reševalno vozilo (2 kosa).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni 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 teh-
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ničnih sposobnosti: navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija- izpisek iz sodne
ali druge evidence;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnostiizpis iz sodne, upravne ali druge evidence;
3. potrdilo da ni v kazenskem postopku;
4. da ni uveden postopek poravnave,
stečaja ali likvidacijski postopek - izpis iz
sodne evidence;
5. lastna izjava da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma, da
mu ni dokazana huda strokovna napaka ter
da v preteklih petih letih ni bil obsojen zaradi
gospodarskega prestopka.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo da ima poravnane davke in
prispevke - potrdilo DURS;
2. potrdilo, da je ekonomsko finančno
sposoben – potrjen obrazec BON1/P, BON-1
in BON-2 oziroma potrjeno davčno napoved
za preteklo leto in potrdilo banke, da račun v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika o kvaliteti blaga;
2. izjava ponudnika o dobavi blaga;
3. izjava ponudnika o zagotavljanju servisnih storitev;
4. izjavo ponudnika o drugih pogojih;
5. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe;
6. predložitev referenc;
7. izjava o plačilnih pogojih.
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: 25. 9. 2006, cena:
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačilo na račun št. 01284-6030922852 pri UJP.
Za dvig dokumentacije potrebujete fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki oziroma pooblaščene osebe ponudnikov ter
predstavniki naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 10. uri; na sedežu naročnika: Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, na upravi zavoda,
III. 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: 8. 8. 2006.
Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica
Ob-23168/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/739-17-27, elektronska pošta: lipica@siol.net, internetni naslov:
http://www.lipica.org.

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: PP 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojne opreme za vzdrževanje
golf igrišča, in sicer:
– kosilnica za čistine,
– stroj za spodrezovanje trave,
– večnamenski stroj za urejanje igralne površine,
– kosilnica za ledine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kobilarna Lipica, Lipica
5, 6210 Sežana.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: 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: PP 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Kobilarne Lipica na naslovu: http://www.lipica.org
pod rubriko Kobilarna, javna naročila
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 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. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 8. 2006
ob 13. uri, Kobilarna Lipica, hotel Maestoso,
Lipica 5, 6210 Sežana.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Enotni programski dokument 2004-2006:
ukrep: Gospodarska infrastruktura in javne
storitve.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2006.
Kobilarna Lipica
Št. 025-49/2006
Ob-23186/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Štefan
Kovač, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/534-95-00, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Stefan.Kovac@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop 1: 3 osebni avtomobili v izvedbi pet vratne limuzine ali karavan s
skupno okvirno vrednostjo do 10,9 mio
SIT (z DDV);
– sklop 2: 1 terensko vozilo v najmanj
tri vratni izvedbi z okvirno vrednostjo do
3,4 mio SIT;
– sklop 3 1 terensko vozilo v pet vratni
izvedbi z okvirno vrednostjo do 6 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota ZGS,
Večna pot 2, Ljubljana ali salon prodajalca,
če je to za naročnika ugodneje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: osebni avtomobili v izvedbi 5 vratne limuzine ali karavan, s štiritaktnim bencinskim motorjem z najmanj 1.385
in največ 1.600 cm3 delovne prostornine
ali dizelskim motorjem s TDI, HDI ali CDI
tehnologijo dovoda zraka oziroma goriva, z
najmanj 1.690 in največ 2.000 cm3 delovne
prostornine, z močjo motorja večjo od 60
kW CEE (80 KM DIN), s sistemom proti
blokiranju koles, z najmanj voznikovo in sovoznikovo zračno blazino in drugimi pogoji
iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 3 vozila.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: terensko vozilo v tri vratni
izvedbi, s štiritaktnim bencinskim motorjem,
s stalnim ali priklopljivim štirikolesnim pogonom, najmanjšo razdaljo vozila od tal 180
mm, sistemu proti blokiranju koles (ABS),
z najmanj voznikovo in sovoznikovo zračno
blazino ter ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: terensko vozilo v pet vratni izvedbi, s štiritaktnim bencinskim motorjem z najmanj 1.900 ccm delovne prostornine ali dizelskim motorjem s TDI, HDI ali CDI
tehnologijo dovoda zraka oziroma goriva, z

močjo motorja večjo od 136 kW CEE (100
KM DIN), s stalnim ali priklopljivim štirikolesnim pogonom, najmanjšo razdaljo vozila od
tal 180 mm, sistemu proti blokiranju koles
(ABS), z najmanj voznikovo in sovoznikovo
zračno blazino ter ostalimi pogoji iz razpisne
dokumentacije.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo,
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope,
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 3 osebni avtomobili v izvedbi 5 vratne
limuzine ali karavan,
– 1 terensko vozilo v tri vratni izvedbi
ter
– 1 terensko vozilo v pet vratni izvedbi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po potrditvi računa, vendar
se račun sme izstaviti šele po dobavi zadnjega vozila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno,
da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
4. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON
1(ali BON 1/P)in BON 2.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ugodnost ponujene cena,
2. poraba goriva,
3. servisiranje in zagotavljanje rezervnih
delov,
4. garancijski rok za motor in pogonske
dele,
5. garancijski rok za prerjavenje pločevine,
6. opremljenost z avtomatsko klimatsko
napravo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 19. 9. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 974. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 9. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 10. uri, Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-23214/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Bajželj, univ. dipl. org., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-51,
faks 04/281-13-01, elektronska pošta: pbajzelj@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovarniško novega smetarskega
vozila – samonakladalnika z hidravličnim
dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava tovarniško novega smetarskega vozila
– samonakladalnika z hidravličnim dvigalom
– nadgradnja za samonakladalno dvoosno
vozilo za odvoz komunalnih, industrijskih
in gradbenih odpadkov v tipskih zabojnikih
volumna do 15 m3. Motor je diessel EURO
4 moči ca. 200 kW, skupne nosilnosti cca
18.000 kg z nadgradnjo hidravličnega dvigala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 8. 2006 in/ali konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti danega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 oziroma 90 dni od izstavitve računa ter po opravljeni dobavi in primopredaji
smetarskega vozila – samonakladalnika z
hidravličnim dvigalom.
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: da je ekonomsko in finančno usposo-
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bljen izvesti javno naročilo, da razpolaga s
tehniko in delovnim osebjem potrebnim za
izvedbo naročila, da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: strokovna usposobljenost kadra za nabavo in serviseranje po nabavi
smetarskega vozila – samonakladalnika z
hidravličnim dvigalom.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila za izbiro
najugodejšega ponudnika:
1. tehnične zmogljivosti,
2. cena,
3. garancija,
4. servisiranje,
5. rok dobave,
6. plačilni pogoji.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za nabavo smetarskega vozila – samonakladalnika z hidravličnim dvigalom«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006 ali 40 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
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. 8. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-43/2006-009
Ob-23215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vodice, kontaktna oseba: Miran Sirc, univ.
dipl. org., Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, Slovenija, tel. 01/833-26-10, faks 01/833-26-30,
elektronska pošta: sprejemna@vodice.si,
internetni naslov: www.vodice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-43/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava električne energije
za Občino Vodice, njene javne zavode
in javna podjetja za obdobje 36 mesecev
(1. 10. 2006– 30. 9. 2009).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Vodice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava električne energije za Občino
Vodice, njene javne zavode in javna podjetja
za obdobje 36 mesecev (1. 10. 2006–30. 9.
2009); okvirna količina 705.000 kWh/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 10. 2006 in konec
30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT, veljavna 90
dni od dneva odpiranja ponudb,
– izbrani ponudnik bo v skladu s pogoji
razpisa moral predložiti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– ponudnik lahko za finančno zavarovanje po prejšnjih alinejah predloži menično
izjavo in menico v kolikor je njegova bonitetna ocena v zadnjih 3 izkazanih letih (obrazec BON – 1/P) enaka ali boljša kot 3C;
v nasprotnem primeru je ponudnik dolžan
predložiti bančno garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa oziroma listine, ki je podlaga za plačilo prevzetega blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (izpisek o registraciji ponudnika pri
pristojnem organu države),
– veljavna licenca Javne agencije RS za
energijo za trgovanje na organiziranem trgu
z električno energijo ali dobavo, trgovanje,
zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudniku v zadnjih petih letih pred oddajo
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ponudbe ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečaju ali likvidaciji ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– potrdilo Davčne uprave RS, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
ali potrdilo pristojnega davčnega organa države, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji vse dajatve, ki
bi jih moral poravnati v RS,
– obrazec BON-1/P,
– potrdila bank, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik sam proizvaja zadostno količino električne energije za izvedbo naročila ali
– pogodba o nakupu zadostne količine
električne energije za izvedbo naročila ali
– dokazilo o razpoložljivih čezmejnih kapacitetah zadostne količine električne energije za izvedbo naročila,
– dokazilo, da bo najmanj 50% dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov in da le-ta ni prodana drugim
kupcem (npr. RECS certifikat, potrdilo o izvoru električne energije Javne agencije RS
za energijo…).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Energetski zakon.
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.
V primeru dveh ponudnikov z enako ponudbeno ceno, bo izbran ponudnik, ki je
ponudil daljši plačilni rok, v primeru enakosti tudi tega kriterija pa ponudnik, ki ima
v zadnjih 3 izkazanih letih boljšo bonitetno
oceno (obrazec BON – 1/P).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-43/2006-009.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika Občina Vodice, št. 01338-0100000609,
sklic: 00-714199-041101, namen nakazila:
»Razpisna dokumentacija – Električna energija Občina Vodice«. Pri dvigu razpisne dokumentacije mora prevzemnik s potrdilom o
plačilu izkazati, da je bilo plačilo izvedeno.
Naročnik ni davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 9. 2006 do 9. ure
(ne glede na vrsto prinosa).
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: kdorkoli; pripombe na
zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 9. 2006
ob 10. uri; Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
Vodice.
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: pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati po pošti ali telefaksu (št. 01/833-26-30)
do vključno 7. 9. 2006. Vsa pojasnila bodo
istočasno posredovana vsem ponudnikom,
ki so pri naročniku dvignili razpisno dokumentacijo, ne glede na to, kateri od ponudnikov jih je zahteval. Naročnik ne bo organiziral predhodnega sestanka s ponudniki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2006.
Občina Vodice
Ob-23226/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Primož
Bajželj, univ. dipl. org., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-51,
faks 04/281-13-01, elektronska pošta: pbajzelj@komunala-kranj.si, internetni naslov:
www.komunala-kranj.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovarniško novega smetarskega
vozila – kotalnega prekucnika s hidravličnim dvigalom. Ponudnik mora ponuditi
vozilo kot celoto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava tovarniško novega smetarskega vozila
– kotalnega prekucnika z hidravličnim dvigalom, moči motorja ca. 300 kW in skupne
nosilnosti 26.000 kg. Nadgradnja zložljivega
dvigala v širini vozila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 8. 2006 in/ali konec
30. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti danega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 oziroma 90 dni od izstavitve računa ter po opravljeni dobavi in primopredaji
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smetarskega vozila – samonakladalnika z
hidravličnim dvigalom.
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: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga s
tehniko in delovnim osebjem potrebnim za
izvedbo naročila, da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: strokovna usposobljenost
kadra za nabavo in servisiranje po nabavi
smetarskega vozila – kotalnega prekucnika
z hidravličnim dvigalom.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika:
1. tehnične zmogljivosti,
2. cena,
3. garancija,
4. servisiranje,
5. rok dobave,
6. plačilni pogoji.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 9/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za nabavo smetarskega vozila – kotalnega prekucnika s hidravličnim dvigalom«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006 ali 40 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
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. 8. 2006.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 025-46/2006
Ob-23285/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Blaž Bogataj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/470-00-66, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Blaz.Bogataj@zgs.gov.si,
http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop 1: računalniki in ostala računalniška oprema, sklop 2: prenosni računalniki,
sklop 3: tiskalniki za pisarniško delo, sklop
4: strežnik, sklop 5: ostala računalniška
oprema. Ostale lastnosti naročenega blaga
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota in Območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1) Kratek opis: računalniki in ostala računalniška oprema (računalniki, zasloni, skenerji, UPS, diski).
2) Obseg ali količina: skupna količina
150 kosov.
Sklop št. 02
1) Kratek opis: računalniki (prenosni računalniki).
2) Obseg ali količina: skupna količina
27 kosov.
Sklop št. 03
1) Kratek opis: tiskalniki za pisarniško
delo (laserski tiskalniki, večfunkcijske naprave, črnilni tiskalniki).
2) Obseg ali količina: skupno 37 kosov.
Sklop št. 04
1) Kratek opis: strežnik.
2) Obseg ali količina: skupno 2 kosa.
Sklop št. 05
1) Kratek opis: ostala računalniška oprema (SAN stikalo, UPS)
2) Obseg ali količina: skupno 3 kosi.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: računalniki in ostala računalniška oprema – skupno 150 kosov,
– sklop 2: prenosni računalniki – 27 kosov,
– sklop 3: tiskalniki za pisarniško delo
– 37 kosov,
– sklop 4: strežnik – 2 kosa,
– sklop 5: ostala računalniška oprema
– 3 kosi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: najmanj 60 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – finančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica 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. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-finančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazca BON 1
(ali BON 1/P) in BON 2;
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe,
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 9. 2006.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 976. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 9. 2006 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 8.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 9. 2006
ob 10. uri, Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-23365/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Mestne lekarne, kontaktna oseba: Ksenija Čevka, Šutna 7, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-92-00, faks
01/831-92-05, elektronska pošta: uprava@mestnelekarne.si, internetni naslov:
www.mestnelekarne.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Lekarno
Domžale po načelu »ključ v roke«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljanska 72, Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za Lekarno Domžale po
načelu »ključ v roke«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe in/ali konec najkasneje 45 dni od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menična izjava z menico za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala 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:
Plačila se izvajajo v 60 dneh po uradnem
prejemu s strani pooblaščenega inženiringa
potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe (pravne osebe)
predložijo vse registrske liste iz sodnega
registra, samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Potrdilo, da ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen na osnovi sodne
odločbe. Potrdilo, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska
evidenca.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja
izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen 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 sedež. Potrdilo izda Okrožno sodišče. Potrdilo pristojnega davčnega organa RS, da ima ponudnik
poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.

III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Gospodarske družbe: obrazec BON-2
in potrdila o plačilni sposobnosti pri vseh
bankah, pri katerih ima odprte transakcijske račune, o boniteti in plačilni disciplini in
sposobnosti ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2005 (potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS), potrdila bank o stanju na transakcijskih računih za zadnjih 6 mesecev pred
odpiranjem ponudb, ter podatke o morebitnih blokadah le-teh. Pogoj: ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan
pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti. Dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Spisek referenc, to je najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme objektov,
v katerih se opravlja dejavnost nabave, izdelave in izdaje zdravil, v zadnjih treh letih
in sicer na treh objektih z vrednostjo del
nad 10 mio SIT (brez DDV). Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov in sicer
za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, o kvalitetno izvedeni dobavi in
montaži opreme, v skladu s pogodbenimi
določili naročnika. Veljavna so samo potrdila z originalnim žigom naročnika. Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti Spisek najvažnejših
opravljenih dobav in montaž opreme objektov, v katerih se opravlja dejavnost nabave,
izdelave in izdaje zdravil, za predvidenega
vodjo del, ki ga ponudnik v obrazcu navaja,
v zadnjih treh letih, in sicer na treh objektih z
vrednostjo del nad 10 mio SIT (brez DDV).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TTR št. št.
01243-6030274573, odprt pri UJP Kamnik,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z
dokumentom, iz katerega je razvidno plačilo
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 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 dneva odpiranja ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 12. uri, Javni zavod Mestne lekarne, Šutna 7, 1241 Kamnik.
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. 8. 2006.
Javni zavod Mestne lekarne
Št. 430-322/2006/3
Ob-23400/06
I.1) Ime, naslov 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.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): 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.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, 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 opreme
tehničnega varovanja, št. 430-322/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraj dobave opreme,
montaže oziroma vgradnje opreme, izvedbe
inštalacijskih del in izvedbe šolanja so lokacije na območju celotne države Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme tehničnega varovanja.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki je
predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.62.50.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PA Tacen
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1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PA Tacen.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 16,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 2
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta Vodnikova
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta Vodnikova.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 12,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 3
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta Vodovodna
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta Vodovodna.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 10,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 4
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Koper
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PU Koper.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 8,333.333,34 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 5
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Celje
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PU Celje.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 8,333.333,34 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 6
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Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Murska Sobota
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PU Murska Sobota.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 8,333.333,34 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 7
Naslov: dobava in montaža opreme za
videonadzor objekta PU Postojna
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za videonadzor objekta PU Postojna.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 6,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 8
Naslov: dobava opreme za videonadzor.
1) Kratek opis: dobava opreme za videonadzor.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 5,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 9
Naslov: dobava opreme za videonadzor
Štefanova
1) Kratek opis: dobava opreme za videonadzor Štefanova.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 6,666.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 10
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem aktivnega požarnega javljanja na
objektu PU Kranj
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja
na objektu PU Kranj.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.62.53.00-6.

3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 8,333.333,34 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 11
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem aktivnega požarnega javljanja na
objektu PU Celje
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja
na objektu PU Celje.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.62.53.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 8,333.333,34 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 12
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem aktivnega požarnega javljanja na
objektu PA Tacen
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem aktivnega požarnega javljanja
na objektu PA Tacen.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.62.53.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 8,333.333,34 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 13
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Maribor
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem protivlomnega varovanja
objekta PU Maribor.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.62.53.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 4,166.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 14
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem pristopne kontrole na lokaciji v Tacnu
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem pristopne kontrole v Tacnu.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 4.166.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklop št. 15
Naslov: dobava in montaža govorilne naprave na lokaciji v Tacnu
1) Kratek opis: dobava in montaža govorilne naprave na lokaciji v Tacnu.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 2,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 16
Naslov: dobava in montaža opreme za
sistem pristopne kontrole na lokaciji MNZ,
Štefanova 2
1) Kratek opis: dobava in montaža opreme za sistem pristopne kontrole na lokaciji
MNZ, Štefanova 2.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 4,166.666,67 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Sklop št. 17
Naslov: dobava in montaža govorilne naprave na lokaciji MNZ, Štefanova 2
1) Kratek opis: dobava in montaža govorilne naprave na lokaciji MNZ, Štefanova 2.
Podrobnejši opis in količina opreme, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00-6.
3) Količina ali obseg: ocenjeni stroški
brez DDV: 2,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2006.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na sklope, ki so navedeni v prilogi B, ponudniki ponudijo blago,
ki je predmet javnega razpisa v celoti ali po
posameznih sklopih. Ponudniki ne morejo
ponuditi posameznih postavk oziroma posameznih artiklov iz posameznega sklopa.
Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
125,000.000 SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2006.
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, Izjava banke, da
bo ponudniku v zvezi z javnim naročilom
izdala bančno garancijo 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 je 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,
– veljavno obrtno dovoljenje, če je po
obrtnem zakonu obrtno dovoljenje potrebno
pridobiti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
poročilo pooblaščenega revizorja 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: licenca
za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov,/velja za vse sklope razen za sklop
8/; Seznam najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih, /velja za vse sklope razen za
sklop 8/; podatki o kadrih oziroma delavcih,
ki bodo izvajali montažo oziroma vgradnjo
opreme, instalacijska dela in šolanje, seznam delavcev, ki bodo izvajali servisiranje, seznam delavcev, ki bodo naročniku
nudili tehnično podporo, seznam delavcev,
ki bodo sodelovali pri izvajanju del predmetnega javnega naročila, oziroma bodo
po službeni dolžnosti imeli dostop do tajnih
podatkov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: 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: 430-322/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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. 9. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43032206, 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 zainte-
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resiranim 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: 19. 9. 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: 20. 9.
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: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt,
PSF 0611.
VI.3) Dodatne informacije: 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: 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; Slovenska 54, 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.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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-328/2006/5
Ob-23437/06
I.1) Ime, naslov 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.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): 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.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, 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 izgradnjo LAN infrastrukture in optičnih povezav za potrebe
Policije, št. 430-328/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: različne lokacije na
območju Republike Slovenije, kot je po posameznih sklopih javnega razpisa razvidno
iz priloge B.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa se deli na več sklopov, ki so zajeti v dva segmenta, in sicer:
Segment A – izgradnja LAN infrastrukture – strukturiranega ožičenja za potrebe Policije: sklopa 1 in 2.
Segment B – izgradnja optičnih povezav za potrebe Policije: sklopi od 3
do 16.
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Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 31.35.00.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: izgradnja LAN infrastrukture na
objektih PA Tacen
1) Kratek opis: izgradnja LAN infrastrukture – strukturiranega ožičenja na objektih
Policijske akademije Tacen v Tacnu.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.00.00-4, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 29.23.12.00-9, 31.15.40.00-0,
31.21.45.00-4, 31.22.43.00-5.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 58,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 90 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 izvedbo vseh
del pa je 90 dni od pričetka del. Naročnik bo
izbranega ponudnika o možnem pričetku del
obvestil najmanj 30 dni pred pričetkom del.
Sklop št. 2
Naslov: izgradnja LAN infrastrukture na
objektih CO Gotenica
1) Kratek opis: izgradnja LAN infrastrukture – strukturiranega ožičenja na objektih
Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.00.00-4, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 29.23.12.00-9, 31.15.40.00-0,
31.21.45.00-4, 31.22.43.00-5.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 41,250.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 90 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 izvedbo vseh del
pa je 90 dni od pričetka del. Izbrani ponudnik mora pričeti z deli najkasneje v roku 15
dni po sklenitvi pogodbe.
Sklop št. 3
Naslov: izgradnja optične povezave med
objekti MNZ, PU Ljubljana in MZZ
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objekti MNZ, Štefanova 2, Ljubljana,
PU Ljubljana, Prešernova 18, Ljubljana in
MZZ, Prešernova 25, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,500.000
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 izvedbo vseh del
pa je 45 dni od pričetka del. Izbrani ponudnik mora pričeti z deli najkasneje v roku 15
dni po sklenitvi pogodbe.
Sklop št. 4
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma MNZ in Vodovodna 93a
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektom MNZ, Štefanova 2, Ljubljana in objektom na Vodovodni 93a. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 18,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma CO Gotenica in Telekom
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektom Centra za oskrbo Gotenica, Gotenica 1, Kočevska reka in najbližjo
ATC (avtomatsko telefonsko centralo) Telekom. Predmet naročila zajema izgradnjo
optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju
dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 29,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Bežigrad
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1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana
Bežigrad, Posavskega ulica 3, Ljubljana.
Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje
(»najem«) te povezave v obdobju dveh let
od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 7
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Center
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana Center, Trdinova ulica 10, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,300.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Moste
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana
Moste, Tovarniška 50, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 15.200.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.

5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 9
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Šiška
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 19,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 10
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PP Vič
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PP Ljubljana
Vič, Tbilisijska ulica 65, Ljubljana. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 13,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 11
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in PPP Ljubljana
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PPP Ljubljana,
Grič 56, Ljubljana. Predmet naročila zajema
izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje
in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
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3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 26,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 12
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Ljubljana in UKP Šentvid
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana in PU Ljubljana, UKP
Šentvid, Prušnikova ulica 51, Ljubljana.
Predmet naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje
(»najem«) te povezave v obdobju dveh let
od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 22,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 13
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PP Maribor 1
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Maribor, Maistrova
ulica 2, Maribor in PP Maribor 1, Vošnjakova
ulica 1, Maribor. Predmet naročila zajema
izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje
in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 14
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PP Maribor 2
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Maribor, Maistrova ulica 2, Maribor in PP Maribor 2, Cesta
Proletarskih brigad 75, Maribor. Predmet
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naročila zajema izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju dveh let od
izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 20,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 15
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Maribor in PPP Maribor
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Maribor, Maistrova
ulica 2, Maribor in PPP Maribor, Ptujska cesta 117, Maribor. Predmet naročila zajema
izgradnjo optične povezave ter vzdrževanje
in upravljanje (»najem«) te povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 22,000.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti sklepa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Sklop št. 16
Naslov: izgradnja optične povezave med
objektoma PU Postojna in PP Postojna
1) Kratek opis: izgradnja optične povezave med objektoma PU Postojna, Gregorčičev drevored 3, Postojna in PP Postojna,
Kolodvorska cesta 3b, Postojna. Predmet
naročila zajema izgradnjo optične povezave
ter vzdrževanje in upravljanje (»najem«) te
povezave v obdobju dveh let od izgradnje.
Podrobnejši opis del in opreme bo podan
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.35.20.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45.31.43.10-7, 50.33.10.00-4.
3) Količina ali obseg: obseg del in količine opreme bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): izbrani ponudnik bo pozvan
k podpisu pogodbe po pravnomočnosti skle-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pa o oddaji naročila, skrajni rok za izvedbo
vseh del pa je 31. 8. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
11.2.1) Celotna količina ali obseg: opisi in količine del in opreme, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
319,250.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2007.
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 za sklopa 1 in 2.
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 (če je potrebno).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki 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);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek – za sklope od
3 do 16;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom – za sklope od 3 do 16.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja in podatki o
kadrih;
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu;
– terminski plan izvedbe del;
– veljavna licenca za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja – za sklopa 1
in 2;
– podatki o servisiranju za UPS naprave
in za klimatske naprave – za sklopa 1 in 2.
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: 430-328/2006.
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: 22. 9. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43032806, 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: 25. 9. 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: 26. 9.
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: da.
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, PSF
0515.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): navedeni datum je datum najkasnejšega roka, trajanje
naročila oziroma roki za zaključek (izvedbo
vseh del) so po posameznih sklopih navedeni v prilogi B.
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
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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, internetni naslov (URL): http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
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.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-23477/06
Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila
za Vodohram Žirovše 200 m3 – nova gradnja objavljeno v Uradnem listu RS, št.
86/06 z dne 11. 8. 2006 na strani 6526, št.
0068/2006.
Občina Lukovica
Št. 403-1060/2006
Ob-23172/06
Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa za oddajo
naročila za projektiranje in izvedbo gradbenih in obrtniških del za funkcionalno usposobitev objekta grad Snežnik – Pristave (objekt
D in objekt T (krak B)), (št. JN-71/2006), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 60/06 z
dne 9. 6. 2006, Ob-16426/06, je naročnik
na podlagi 77. člena ZJN-1 dne 25. 7. 2006
sprejel odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe. Nobena od prispelih ponudb ni bila
pravilna (76. člen ZJN-1).
Naročnik je po pravnomočnosti odločitve
ponovil razpis pod nekoliko spremenjenimi
pogoji – objava v Uradnem listu RS, št. 83
z dne 4. 8. 2006.
Ministrstvo za kulturo
Št. 403-1059/2006
Ob-23173/06
Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa za oddajo
naročila za projektiranje in izvedbo gradbenih in obrtniških del za funkcionalno usposobitev dela gradu Pišece (št. JN-70/2006),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 60/06
z dne 9. 6. 2006, Ob-16425/06, je naročnik
na podlagi 77. člena ZJN-1 dne 25. 7. 2006
sprejel odločitev, s katero je zavrnil vse ponudbe. Nobena od prispelih ponudb ni bila
pravilna (76. člen ZJN-1).
Naročnik je po pravnomočnosti odločitve
ponovil razpis pod nekoliko spremenjenimi
pogoji – objava v Uradnem listu RS, št. 83
z dne 4. 8. 2006.
Ministrstvo za kulturo

Št. 430-314/2006

Ob-23171/06
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za obnovo
prostorov dežurnega policista na PP Bežigrad, št. 430-314/2006, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 83, z dne 4. 8. 2006,
Ob-22252/06, se spremeni točka III.2.1.3.
objave tako, da se pravilno glasi:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo del in podatki o kadrih;
Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
Terminski plan;
Seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
30,000.000 SIT;
Izjava ponudnika o naknadni predložitvi
prospektne dokumentacije;
Tehnični opis in tehnične specifikacije
ponujenega blaga.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/06

Ob-23207/06
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 83 z dne 4. 8.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Zahodna obvoznica Maribor:
IV. etapa med cesto Proletarskih brigad in
Streliško cesto od km 2.640 do km 3.620«
(Ob-22352/06), v katerem se spremenita
naslednji točki, ki pravilno glasita:
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).
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 (izgradnja AC ali HC ali
druge štiripasovne ceste), 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.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 959/06

Ob-23274/06
Popravek
V javnem razpisu za izgradnjo neprofitnih
stanovanj – Paradiž 9, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne 21. 7. 2006,
Ob-20733/06, se spremeni točka IV.3.3 in
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IV.3.7.2, in sicer v delu:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 8. 2006 ali 50 dni
od odposlanja obvestila, do 11.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo javno in
se prične 28. 8. 2006 ob 12. uri na lokaciji naročnika: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič, mala sejna soba, I. nadstropje.
Občina Tržič
Ob-23381/06
Popravek
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 28. 7. 2006,
Ob-21493/06, za gradnjo osnovne šole in
vrtca Blaža Kocena Ponikva s telovadnico,
se spremenijo točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 24. 8. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 8. 2006 do
10.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2006
ob 11. uri, sejna soba II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
Občina Šentjur
Ob-23398/06
Popravek
V objavi javnega naročila AC Šentvid–
Koseze, Predor Šentvid, Sanacija Galerije v Šentvidu, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20342/06, se spremenita točki:
– IV.3.3.) tako, da se glasi: Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
15. 9. 2006 do 9. ure in
– IV.3.7.2.) tako, da se glasi: Datum, čas
in kraj odpiranja ponudb: 15. 9. 2006, ob 10.
uri, Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje,
sejna soba.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-23183/06
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 mostu čez Lobnico na Smolniku v Rušah na cesti R3-705/1432.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1432 cesta R3-705
Ruše–Puščava.
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: 30. 6. 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.
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 11. 9. 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: 11. 9. 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: 11. 9. 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 48,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 430-567/2006-2
Ob-23184/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
kontaktni osebi: Jože Vidic, Stanko Miholič: 031/244-157, 01/471-23-00, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-23-00, faks 01/471-16-37.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS – 872/06 - ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
A) dobava in montaža opreme za hlajenje in ogrevanje za kuhinjo ter protokol in
B) investicijsko vzdrževanje dvigala v
objektu Triglav - Vojkova 55, Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Objekt Triglav, Vojkova
55, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden in naveden v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 koledarskih dni od uvedbe v
delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačal na
osnovi izstavljenega računa (30 dni), kot je
razvidno 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: pravni akt o izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1.
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: so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo pristojnega organa o registraciji
ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
Odločba pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje
javnega naročila in je na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno;
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
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Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve.
Izjavo banke, da bo v primeru sklepanja
pogodbe izdala ponudniku bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe in bančno
garancijo za pravočasno odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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 28. 8. 2006, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Prevzem dokumentacije je lahko osebno
ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti
pooblastila (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
številko javnega razpisa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
4. 9. 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: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 14. uri, Ljubljana, Vojkova cesta št. 61.
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. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-566/2006-2
Ob-23187/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktne osebe:
Alojzij Štraus, tel. 01/471-25-19, Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, Janez Urh, tel.
01/471-25-83, vsak delavnik med 8.30 in
11. uro, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-26-01 (tajništvo), faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika. Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno, vendar
ne pozneje, kot 5 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo
najkasneje v 3 dneh od prejema pismenega
vprašanja, vsem potencialnim ponudnikom,

Št.

ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni odgovor. Pisna komunikacija je
lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktne osebe: Alojzij Štraus, tel. 01/471-25-19,
Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, Janez Urh,
tel. 01/471-25-83, vsak delavnik med 8.30 in
11. uro, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-26-01 (tajništvo), faks
01/471-16-37.
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: MORS-869/06-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih del »Prenova praznih
službenih stanovanj v lasti MO RS po
sklopih št.: 040706, 050706, 060706 in
070706«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
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Lokacija in predvideno število stanovanj

040706
050706

Ljubljana; skupaj stanovanj – 14
Postojna in Logatec; skupaj stanovanj – 12
(Postojna – 10 in Logatec – 2)
Vrhnika; skupaj stanovanj – 9
Gorenjska (Bled, Kranj, Radovljica in Škofja Loka);
skupaj stanovanj – 18 (Bled –1, Kranj – 11, Radovljica – 3,
Škofja Loka – 3)

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:
Obseg del je razviden iz popisov del:
– št. 040706-A za sklop št. 040706, lokacija: Ljubljana, število stanovanj 14;
– št. 050706-B za sklop št. 050706, lokacija: Postojna in Logatec, število stanovanj 12;
– št. 060706-C za sklop št. 060706, lokacija: Vrhnika, število stanovanj 9;
– št. 070706-D za sklop št. 070706, lokacija: Gorenjska (Bled, Kranj, Radovljica in
Škofja Loka), število stanovanj 18;
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
Pogodbeni rok se šteje od dneva uvedbe
izvajalca v delo in po izpolnitvi obveznosti naročnika. Izvajalec se zavezuje z deli
pričeti od dneva uvedbe izvajalca v delo
in jih izvajati do konca pogodbenega roka,
to je do:

Popis del št.:

040706-A
050706-B
060706-C
070706-D

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predal za vsaki »sklop« posebej.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vsebini ne sme
odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik
mora ob predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke, da mu bo ob podpisu pogodbe
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za vsaki posamezni »sklop«, kateri je predmet tega javnega
naročila »MORS-869/06-ODP«
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu za posamezni »sklop« bo moral hkrati
z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe v 10
dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti bančno garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 10% od
skupne pogodbene vrednosti, ki jo bo naročnik vnovčil, kot je to definirano v razpisni
dokumentaciji.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo
potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev, v skladu z drugim odstavkom
8. člena »Navodila o vrstah finančnih zavarovanj«, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.

Sklop

Lokacija in predvideno število stanovanj

040706
050706

Ljubljana; skupaj stanovanj – 14
Postojna in Logatec; skupaj stanovanj – 12
(Postojna – 10 in Logatec – 2)
Vrhnika; skupaj stanovanj – 9
Gorenjska (Bled, Kranj, Radovljica
in Škofja Loka); skupaj stanovanj – 18
(Bled –1, Kranj – 11, Radovljica – 3,
Škofja Loka – 3)

060706
070706

6695

Naročnik bo uvedel izbranega izvajalca v
delo za vsaki posamezni »sklop« posebej.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
Ponudnik mora upoštevati in predati
finančna zavarovanja ne glede na število
»sklopov« na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
A) Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi razpisne
dokumentacije priloži bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki jo izda banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe je v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti ponudbe (glede na
skupno ponujeno vrednost za vse »sklope«
za katere je dal ponudbo). Ostali pogoji so
definirani v razpisni dokumentaciji. Bančna
garancija mora veljati najmanj 6 mesecev od
roka za oddajo ponudbe.
B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti

Sklop

060706
070706

Stran

Popis del št.:

Koledarskih dni

040706-A
050706-B

75
75

060706-C

60

070706-D

80

Stran

6696 /

Št.
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43/00), ter 4. alineje 5. člena »Odredbe
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov«.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi bo izbrani ponudnik predal
za vsaki »sklop« posebej.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku po vsebini ne sme odstopati od vzorca finančnega zavarovanja
iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora
ob predložitvi ponudbe priložiti izjavo banke,
da mu bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za vsaki
posamezni »sklop«, kateri je predmet tega
javnega naročila »MORS-869/06-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu za posamezni »sklop« mora ob podpisu
zapisnika o končnem obračunu izvedenih
del naročniku izročiti bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
od končne pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje:
– 5 let za izvedena dela in dobavljeno
ter vgrajeno stavbno pohištvo (vhodna in
notranja vrata)
– 1 leto za vgrajeni material, opremo, naprave po pogojih proizvajalca opreme.
Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Realizacijo izvedenih del bo naročnik
plačeval po mesečnih situacijah glede na
izvedena dela, kot je to določeno v razpisni
dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo nespornega zneska v roku 60 koledarskih dni
od dneva prejema posamezne situacije in
končne situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravni položaj ponudnika.
Ponudnik mora upoštevati in predati vse
dokumente ne glede na število »sklopov«
na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en »sklop«, več
»sklopov« ali vse »sklope«.
a) Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila:
– pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo redni izpis iz sodnega registra za
dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
b) Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– odločbo izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava,
da ponudnik tako dovoljenje ne potrebuje.
c) Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
Kazenska evidenca in
– lastna izjava dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
d) Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
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– podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register;
– samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega
urada.
e) Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
– potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni urad.
f) Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje,
Kazenska evidenca.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju podjetja.
Ponudnik mora upoštevati in predati vse
dokumente ne glede na število »sklopov«
na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en »sklop«, več
»sklopov« ali vse »sklope«.
a) Finančna sposobnost ponudnika – potrdilo o solventnosti
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje pred oddajo ponudbe in da
ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih
do vštevši dneva izdaje ustreznega obrazca
oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu;
dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
b) Poročilo revizorja o poravnavi zapadlih obveznosti
Ponudnik mora predložiti 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 javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični in kadrovski pogoji
ponudnika
Ponudnik mora upoštevati in predati vse
dokumente ne glede na število »sklopov«
na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en »sklop«, več
»sklopov« ali vse »sklope«.
a) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe;
dokazila:
Seznam opravljenih gradbenih del oziroma del v zadnjih letih pred oddajo ponudbe
v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneski, datumi in
nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec
– Poglavje 5/1).

b) Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno
s 77. členom ZGO-1 (Uradni list RS št.
110/2002);
dokazila:
– fotokopija potrdila o zaključni izo
brazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
– strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebe.
c) Ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1
(Uradni list RS, št. 110/02) za predmet javnega naročila (GOI dela);
dokazila:
Fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila
– GOI dela.
d) Izjava ponudnika o strokovni, kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe celotnega obsega del (Poglavje 5/2)
Izjava ne sme biti starejša od 15 dni od
datuma oddaje ponudbe.
e) Terminski plan izvedbe del
Izvajalec je dolžan za vsaki »sklop« in
pripadajoča stanovanja za katerega podaja
ponudbo izdelati terminski plan izvedbe del,
ki ga mora predložiti naročniku v potrditev
ob uvedbi v delo. Naročnik potrdi ali zahteva popravek terminskega plana v roku 3
dni. Če naročnik zahteva popravek, ga mora
izvajalec izvršiti v roku 3 dni. V kolikor izvajalec terminskega plana ne popravi v skladu
z zahtevami naročnika, se pogodba prekine,
naročnik pa vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
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 – po sklopih
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Merila s pripadajočimi točkami – sklop
040706 »Ljubljana«
Cena z DDV – max. število točk – 100.
Merila s pripadajočimi točkami – sklop
050706 »Postojna in Logatec«
Cena z DDV – max. število točk – 100.
Merila s pripadajočimi točkami – sklop
060706 »Vrhnika«
Cena z DDV – max. število točk – 100.
Merila s pripadajočimi točkami – sklop
070706 »Gorenjska (Bled, Kranj, Radovljica
in Škofja Loka«
Cena z DDV – max. število točk – 100.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika na MORS, Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami, Ljubljana, Vojkova cesta
61; vsak delavnik med 8.30 in 11. uro od
21. 8. 2006 naprej. Zastopnik ponudnika je
obvezen pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 do 12. ure
ali 43 dni od odposlanja obvestila.
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 končne primopredaje vseh izvedenih del plus en dan.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana, sejna soba št.
327/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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/06
Ob-23211/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, 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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000252.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja PHO Kozarje V.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izgradnja PHO Kozarje V obsega izgradnjo naslednjih odsekov
PH ograj:
– PHO K-a, dolžine 467 m in višine
3,00 m,
– PHO K-b, dolžine 63 m in višine
2,50 m.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja PHO Kozarje V obsega izgradnjo naslednjih odsekov PH ograj:
– PHO K-a, dolžine 467 m in višine
3,00 m,
– PHO K-b, dolžine 63 m in višine
2,50 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 65 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,400.000 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.
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):
– 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).
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 (izvedba protihrupnih
ograj), 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.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 55/06 z dne 26. 5. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000252.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 9. 2006.
Cena: 20.000 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 16.667 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: 5. 9. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 9. 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: 8. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-23212/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, 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.
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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: 2006/000268.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova voziščne konstrukcije na odseku
avtoceste A2/0021 Šmarje Sap-Grosuplje
od km 0,385 do km 3,500.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na odseku avtoceste
A2/0021 Šmarje Sap-Grosuplje od km 0,385
do km 3,500.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.23-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1 Obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A2/0021 Šmarje Sap–Grosuplje od km 0,385 do km 3,500, ki se bo
izvajala v treh fazah:
– 1. faza: obnova voziščne kons-trukcije od km 0,385 do km 3,500,
– 2. faza: ureditev prehodov preko
srednjega ločilnega pasu med km 0,327 in
km 0,462 in med km 2,010 in km 2,145.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 17,500.000 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.
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):
– 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).
Ponudnik mora priložiti še potrdilo pristojne organizacije ali lastno izjavo, da nima
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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 gradnja 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000268.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumen-tacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 9. 2006.
Cena: 30.000 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 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 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: 8. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 11/2006
Ob-23218/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Ružica Vukelić, Vodnikova 1, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00, faks
03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Ružica
Vukelić, Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-54-00, faks 03/586-90-39,
elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.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: 02/06-VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba investicijsko-vzdrževalnih del
predšolskega dispanzerja Zdravstvenega doma Velenje – gradbena, obrtniška,
strojna in elektro inštalacijska dela ter
dobava in montaža opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velenje.
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: 6 mesecev po sklenitvi pogodbe
in uvedbi v delo.
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) 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.
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.
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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 visoke gradnje v
zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer zgradil je vsaj dva objekte
visokih gradenj, v vrednosti min 100 mio SIT
(z DDV) za posamezni objekt.
Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, kar je dokazal s potrdili
naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih odgovorni vodja del na vsaj dveh objektih, kjer
je izvajalec izvajal dela v vrednosti min. 100
mio SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vključno do 18. 9.
2006.
Cena razpisne dokumentacije: 20.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000334091 pri Novi KBM, PROPLUS d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
18. 9. 2006 do 9. ure, na naslovu Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
ga. Vukelić.
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. 9. 2006
ob 10. uri; Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, pisarna direktorja – II.
nadstropje.
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: 8. 8. 2006.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-23361/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Primorski Tehnološki Park d.o.o., kontaktna oseba: Rajko Kerševan, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. 05/393-24-51,
faks 05/393-24-55, elektronska pošta: rajko.kersevan@primorski-tp.si, internetni naslov: www.primorski-tp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica,
kontaktna oseba: Anita Lojk, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
+386/5/338-00-00, faks +386/5/302-44-93,
elektronska pošta: anita.lojk@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, 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: ureditev prostorov Primorskega Tehnološkega Parka v Vrtojbi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev prostorov Primorskega Tehnološkega Parka v Vrtojbi zajema izvedbo
naslednjih del: gradbeno obrtniška dela,
strojne instalacije, elektro instalacije in
informacijsko omrežje, izdelava tehnične
dokumentacije in pridobitev uporabnega
dovoljenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mednarodni mejni prehod Vrtojba.
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:
Ureditev prostorov Primorskega Tehnološkega Parka v Vrtojbi zajema izvedbo naslednjih del:
– izdelava fasade z zamenjavo oken,
– izdelava medetaže in ureditev prostorov za izvajanje poslovne, laboratorijske in
izobraževalne dejavnosti (gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije in informacijsko omrežje),
– ureditev kletnih prostorov za skladiščenje in/ali proizvodnjo,
– tehnična dokumentacija in pridobitev
uporabnega dovoljenja.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: investicija bo financirana iz sredstev naročnika in
sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj; rok plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa oziroma situacije za
opravljeno delo na naslov naročnika.
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: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se izpolnijo
obrazci, priloženi razpisni dokumentaciji in
dostavijo ustrezne listine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež. Ponudnik
mora kot dokazilo priložiti izpisek registracije družbe iz sodnega registra podjetij (za
pravne osebe) oziroma potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(fizične osebe: za samostojne podjetnike,
posameznike).
Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazilo
je potrebno predložiti le v primeru, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno)
Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
ter posebno lastno izjavo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanja ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika
ne sme voditi izredna uprava; Gospodarske
družbe predložijo potrdilo pristojnega sodišča, ki dokazuje, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, samostojni podjetniki pa predložijo
potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri pristojni izpostavi
davčnega urada.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, ima v
Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve,
ki jih mora poravnati. Ponudnik mora predložiti potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
Povprečni letni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2003, 2004, 2005)
je znašal najmanj 500,000.0000 SIT; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
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v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani.
Ponudnik – gospodarska družba mora
kot dokazilo predložiti izkaz poslovnega izida za leta 2003, 2004 in 2005 ter obrazec
BON-1/P; ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) pa Letno poročilo za leta 2003, 2004 in 2005 podpisano
s strani AJPES ter obrazec BON-1/S. Datum
izdaje obrazcev BON na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 60 dni.
Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Ponudnik mora kot dokazilo
izpolniti in podpisati Izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, skladno s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
vsak partner).
Ponudnik je v letih 2001, 2002, 2003,
2004 in 2005 različnim naročnikom opravil
skupaj za najmanj 1.500,000.000 SIT del
na področju visoke gradnje. Ponudnik mora
priložiti potrdilo o referenčnem delu.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnikovo vodilno tehnično osebje, to je vodja projekta,
odgovorni vodja del in vodja gradbišča, ki bo
vključeno v izvedbo naročila, morajo zadostiti naslednjim minimalnim pogojem: vodja
projekta in vodja gradbišča morata imeti najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju nizkih gradenj, odgovorni vodja del pa
mora zadostiti pogojem iz 77. člena ZGO-1
ter priložiti potrdilo o vpisu v ustrezen imenik pristojne poklicne zbornice ter v primeru
tuje fizične osebe potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1. Za
navedeno tehnično osebje je potrebno izpolniti in podpisati obrazec Podatki o vodilnem
tehničnem osebju.
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: 04-ESRR – MG/PTP
– 08/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na Projektu
d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova
Gorica, po predložitvi dokazila o plačilu na
transakcijski račun št. 04750-0000349833
pri Novi KBM Področje Nova Gorica ali na
transakcijski račun št. 10100-0036180995
pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pismenim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 9. 2006
ob 10. uri; prostori Primorskega Tehnološkega Parka d.o.o. – prvo nadstropje, sejna
soba-predavalnica, Mednarodni prehod 6,
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
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objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; EU sofinanciranje – sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
– ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja – Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z 22.
členom ZJN-1 je naročnik za vodenje vseh
postopkov v zvezi z oddajo javnega naročila
pooblastil podjetje Projekt d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Primorski Tehnološki Park d.o.o.
Št. 06-60698
Ob-23366/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/722-01-00, faks 01/721-42-31,
elektronska pošta: Jure.vrhovec@email.si,
internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Liz – inženiring d.d.,
kontaktna oseba: Janez Puš, Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-00,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: janez.pus@liz-inzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Liz – inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Puš, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-00,
faks 01/234-40-50, elektronska pošta: janez.pus@liz-inzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja prizidka – telovadnice in adaptacija podružnične šole Ihan
ter dobava in vgradnja opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet naročila je gradnja prizidka
– telovadnice ob podružnični šoli Ihan
pri Domžalah, Šolska ulica 5, Ihan, 1230
Domžale. Poleg gradnje prizidka je del
razpisa še izgradnja povezave med novo
telovadnico in obstoječim objektom in
delna adaptacija obstoječega objekta ter
montaža in dobava vgradne opreme za
telovadnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podružnična šola Ihan,
Šolska ulica 5, 1230 Domžale.
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 in obrtniških del ter dobava in
montaža opreme po projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006 in/ali konec
10. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (5% ponudbene vrednosti), bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10%
pogodbene cene).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo po

mesečnih situacijah in zaključni situaciji, delni
odlog plačila do 30. 6. 2009, v skladu s pogoji
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ustrezna registracija (izpisek iz ustrezne evidence), dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, če je to potrebno, dokazilo o
nekaznovanosti, dokazilo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku (potrdilo iz ustrezne
evidence in izjava), dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali podobno (potrdilo iz ustrezne
evidence), dokazilo, da so odgovorni vodje
del ustrezno kvalificirani.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
S strani investitorja potrjene reference za
izgradnjo objektov visokih gradenj zgrajenih
v zadnjih 5 letih, vrednost posameznega
projekta najmanj 300 milijonov SIT z DDV
(pogoj za priznanje sposobnosti so vsaj tri
potrjene reference), s strani investitorja potrjene reference o opravljenih dobavah in
montaži opreme za telovadnice v vrednosti
vsaj 30 milijonov SIT z DDV v zadnjih treh
letih (pogoj za priznanje sposobnosti so vsaj
tri potrjene reference).
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.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-10607/06, Ur. l. RS, št. 40 z dne
14. 4. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (največ 90 točk),
2. obresti, po katerih je ponudnik pripravljen kreditirati odloženo plačilo (največ 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 17. 9. 2007.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu na TRR:
05100-8010077322, Liz-inženiring d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2007
ob 14.45, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Občina Domžale
Ob-23372/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slove-
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nija, 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 Mozirje–Gorenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1458 cesta R3-695
Gorenje–Soteska.
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: 30 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 drža-

ve, 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 12. 9. 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: 12. 9. 2006 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
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– 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: 12. 9. 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
110,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-23374/06
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 Celje – Šmarjeta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0328 cesta G1-5
Celje–Šmarjeta.
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: 25. 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 or-
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ganu 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
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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 12. 9. 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: 12. 9. 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: 12. 9. 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: 42,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste
Ob-23375/06
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: R2-428/1250 PREP Solčava–Logarska dolina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1250 cesta R2-428
Luče – sestre Logar.
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: 25. 11. 2006 od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija 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
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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 12. 9. 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: 12. 9. 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: 12. 9. 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
100,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-23387/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, Oddelek za komunalne
zadeve, kontaktna oseba: Jože Kump, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-42-022, faks 01/72-14-005, elektronska pošta: joze.kump@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja meteorne, fekalne kanalizacije in
vodovoda na Pšati.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Pšata pri Domžalah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila po razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 25. 9. 2006 in konec
20. 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
po mesečnih situacijah v roku 60 dni od
uradnega prejema 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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 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.
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) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prejšnja objava enakega
javnega naročila je bila izvedena v Ur. l. RS,
št. 68 z dne 30. 6. 2006.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pridobiti jo je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 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 odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 14. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
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: 10. 8. 2006.
Občina Domžale
Ob-23388/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, Oddelek za komunalne
zadeve, kontaktna oseba: Jože Kump, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-42-022, faks 01/72-14-005, elektronska pošta: joze.kump@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja fekalne kanalizacije v Domžalah Ravnikarjeva, Krožna in Pot na Pridavko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila po razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 25. 9. 2006 in konec
20. 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.
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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 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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 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.
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) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prejšnja objava enakega
javnega naročila je bila izvedena v Ur. l. RS,
št. 68 z dne 30. 6. 2006.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-182424/06 z dne 30. 6. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 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 odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 9. 2006
ob 14.30, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
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: 10. 8. 2006.
Občina Domžale
Ob-23389/06
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.
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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: 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, kontaktna pisarna: 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 vozišča glavne ceste G1-11/1475
Slavček – Luka Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1475 cesta G1-11
Slavček – Luka Koper.
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: 30 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 12. 9. 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: 12. 9. 2006 do
11. ure, Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 9. 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 62,000.000
SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-23402/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Boris Ketiš, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: E.V.B. d.o.o., kontaktni
osebi: Bojan Strajnar, Vojko Titan, Zagrebška cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/460-24-33, faks 02/460-24-34, elektronska pošta: evb@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: E.V.B. d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Strajnar, Vojko Titan, Zagrebška cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/460-24-33, faks 02/460-24-34.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: E.V.B.
d.o.o., kontaktni osebi: Bojan Strajnar, Vojko
Titan, Zagrebška cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/460-24-33, faks 02/460-24-34,
elektronska pošta: evb@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije in izvedba arhitekturnega natečaja
za projektiranje PGD, PZI, PZR – srednja
strojna in poslovna šola Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Zolajeva ulica,
Tezno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne. Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba natečaja za projektiranje, projektiranje,
pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba
gradnje, dogradnje, rekonstrukcije, usposobitev, pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne ali zavarovalniške garancije za posamezne vrste del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina izvajalcev mora

podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) 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: vsa potrebna dokazila v skladu
z zakonom o javnih naročilih ter po pogojih
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Izpisek iz sodnega registra podjetij, ne
starejši kot 30 dni.
Potrdilo, o nekaznovanju zaradi suma
storitve dejanja v zvezi z podkupovanjem,
ne starejše kot 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Potrdilo o nekaznovanju za dejanje v
zvezi z poslovanjem oziroma potrdilo, da so
posledice sodbe že izbrisane, ne starejše
kot 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
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 RS tiste davke, ki
bi jih moral poravnati.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti za
izvedbo del, ki so predmet javnega naročila
če je to v skladu z posebnimi zakoni za to
dejavnost potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe s sedežem v RS, obrazec
bon 1, bon 2.
Mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v zvezi z poravnanimi zapadlimi
obveznostmi.
Izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2005.
Potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank
pri katerih ima odprte TTR račune.
Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ni bil v
blokadi pri nobeni izmed bank.
Potrdilo, da dan pred sestavo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila iz
katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko
– poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Potrjene reference posameznih vodij del
v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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 13. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 9. 2006 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 10. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 10. uri, Maribor, Zagrebška cesta 24,
E.V.B. d.o.o.
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: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-23406/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Toplovod Dobrepolje d.o.o., komunalno podjetje, kontaktna oseba: Zakrajšek Jože, Videm
35, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel.
041/389-281, faks 01/786-70-94, elektronska pošta: ratioles@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DOLB Videm Dobrepolje
2006-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik naroča izvedbo vseh del, ki so
potrebna za to, da bo lahko pričel z zagotavljanjem storitve oskrbe s toploto
iz sistema DOLB Dobrepolje. Izvajalec
sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi
del in storitev izgradnje sistema DOLB
z zagotavljanjem razpoložljivosti obratovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Videm Dobrepolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba toplovoda z odjemnimi mesti, izvedba
kotlovnice, druge storitve za zagotavljanje
oskrbe s toploto za naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podano
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: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: podano v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: podano 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2006, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 02022-0255828633.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 9. 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 30. 12. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 9. 2006
ob 13. uri, prostori občine Videm Dobrepolje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Toplovod Dobrepolje d.o.o.,
komunalno podjetje
Št. 430-0003/2006
Ob-23408/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si, internetni
naslov: www.celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN - 001 / 2006 - G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
OŠ Frana Krajnca - izgradnja nove šole
s telovadnico in vrtcem ter adaptacija
obstoječega dela šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: OŠ Frana Krajnca - izgradnja nove šole s telovadnico in vrtcem ter adaptacija obstoječega
dela šole (gradbeno obrtna dela, strojne in
elektro instalacije, zunanja ureditev).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene cene,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
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za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene cene,
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% končne vrednosti del,
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbire predložil zavarovalno polico, s katero bo zavarovana njegova odgovornost za
neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini
100,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 90 dneh od potrditve nadzornega
inženirja naročnika in uradnega prijema računa.
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) 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 Zakonom o javnih naročilih
in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 6 z dne 20. 1.
2006, Ob-996/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00003/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 9. 2006, cena:
72.000 SIT.
Pogoji in način plačila: proti plačilu pred
dvigom razpisne dokumentacije na Transakcijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855 s pripisom »razpisna
dokumentacija OŠ Frana Krajnca«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 9. 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: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in drugi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 14. uri, Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Mestna občina Celje
Ob-23412/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Tržič, Trg svobode 18, SI-4290 Tržič,

Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Izidor Jerala, tel. +386/4/597-15-10, e-pošta: izidor.jerala@trzic.si, faks: +386/4/597-15-13,
internetni naslov naročnika: www.trzic.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: 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.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: 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.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) toki(-ah).
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: odvajanje in čiščenje odpadnih voda
ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja. Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tržič,
Slovenija.
Šifra NUTS SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v
občini Tržič – izgradnja kanalizacije in vodovoda« vključuje izgradnjo cca. 7600 m
kanalizacijskega sistema, 7 zadrževalnih
bazenov deževnih vod in 4 razbremenilnikov visokih vod ter izgradnjo cca. 13.200 m
vodovodnega sistema in 2 vodohranov.
Projekt vključuje izdelavo PGD in pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo PZI
in izvedbo, izdelavo projektno tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del – PID,
projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta – POV, projekt za vpis v uradne evidence – PVE, dokazilo o zanesljivosti objekta,
varnostni načrt, navodila, …) ter pridobitev
uporabnega dovoljenja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.00-6; glavni besednjak, glavni
predmet: 28.86.12.00-7; glavni besednjak,
dodatni predmet: 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:
Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo v občini Tržič
– izgradnja kanalizacije in vodovoda« vključuje izgradnjo cca. 7600 m kanalizacijskega
sistema, 7 zadrževalnih bazenov deževnih
vod in 4 razbremenilnikov visokih vod ter
izgradnjo cca. 13.200 m vodovodnega sistema in 2 vodohranov.
Projekt vključuje izdelavo PGD in pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo PZI
in izvedbo, izdelavo projektno tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del – PID,
projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta – POV, projekt za vpis v uradne evidence – PVE, dokazilo o zanesljivosti objekta,
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varnostni načrt, navodila, …) ter pridobitev
uporabnega dovoljenja.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1.500,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
920 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 30,000.000 SIT
in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti
veljavna 1375 dni od podpisa pogodbe (rok
za dokončanje del – 920 dni, rok za reklamacijo napak – 365 dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi).
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 so-ponudniki odgovarjajo naročniku 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 ponudnik 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. 5. 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. 6. 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 z navedbo dejavnosti ne sme biti starejše od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi. Samostojni podjetnik predloži priglasitveni list;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje 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 30 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 3. člena
Akta Sveta z dne 26. 5. 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. 6. 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
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podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi države v kateri ima sedež, ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi. Samostojni podjetnik predloži potrdilo, da ni v postopku
prenehanja samostojne dejavnosti;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
30 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi;
– v primeru, da ima ponudnik sedež v
tujini poda tudi lastno izjavo, da je poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati 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 so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enaki najmanj protivrednosti 1.500,000.000
SIT;
– da zadnjih 6 mesecev ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) zagotovljena finančna sredstva, ustrezna, da zagotovi denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
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;
– 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 primerljiva institucija v domicilni državi. Samostojni
podjetnik predloži lastno izjavo, da v zadnjih
6 mesecih ni imel blokiranega računa več
kot 10 dni. V primeru tujega ponudnika, le-ta
priloži lastno izjavo, da v zadnjih 6 mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa
več kot 10 dni;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– izjava ponudnika, da ima zagotovljena
finančna sredstva, ustrezna, da zagotovi denarne prilive za čas trajanja izvedbe del.
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:
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– da je ponudnik v zadnjih 5 letih izgradil: kanalizacijske sisteme, katerih seštevek
dolžin znaša vsaj 15.000 m in vodovodne
sisteme, katerih seštevek dolžin znaša vsaj
15.000 m in 1 zadrževalni bazen in 3 črpališča odpadnih vod in 3 vodohrane;
– da je projektant za kanalizacijo (podjetje) v zadnjih 5 letih projektiral: 3 kanalizacijske sisteme dolžine vsak najmanj po 5.000
m in 1 zadrževalni bazen in 2 črpališča odpadnih vod;
– da je projektant za vodovod (podjetje)
v zadnjih 5 letih projektiral: 3 vodovodne
sisteme dolžine vsak najmanj po 5.000 m
in 2 vodohrana;
– da ima odgovorni vodja del (v skladu s 77. in 78. členom ZGO) izkušnje pri
izvedbi vsaj 3 projektov primerljivih po naravi in kompleksnosti razpisanim delom v
zadnjih 5 letih. Projekti primerljivi po naravi
in kompleksnosti razpisanim delom vključujejo: izgradnjo kanalizacijskega sistema in
spremljajočih objektov (zadrževalni bazeni,
črpališča, razbremenilniki visokih vod) ali
izgradnjo vodovodnega sistema in spremljajočih objektov (vodohrani, zajetja);
– da ima odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih 5 letih izkušnje pri projektiranju: 2 kanalizacijskih sistemov dolžine vsak
najmanj po 2.000 m in 1 zadrževalnega bazena in 2 črpališč odpadnih vod;
– da ima odgovorni projektant za vodovod v zadnjih 5 letih izkušnje pri projektiranju: 2 vodovodnih sistemov dolžine vsak
najmanj po 2.000 m in 2 vodohranov;
– da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah (Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 5.12.: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v obliki
in vsebini, razvidni iz Petega poglavja razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.14.: Referenčna potrdila
projektanta, izdana s strani naročnikov v
obliki in vsebini, razvidni iz Petega poglavja
razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.17: Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Petega
poglavja razpisne dokumentacije;
– Obrazec 5.21: Tehnična specifikacija
ponujene opreme in prospektno-tehnična
dokumentacija v obliki brošur.
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) 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/002/01.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da. Predhodno informativno obvestilo. Ob-7741/06 z dne 17. 3. 2006. Številka obvestila v UL EU: 2006/S53-055231
z dne 17. 3. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
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dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 144.000 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 144.000 SIT ali
600,90 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 “Tržič”. 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: 3. 10. 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.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
3. 10. 2006 ob 12. uri, Občina Tržič, Trg
svobode 18, SI-4290 Tržič. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: 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/002.
VI.3) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
12. 9. 2006, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Tržič, Trg svobode 18,
SI-4290 Tržič. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.4) Pritožbeni postopki
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:
11. 8. 2006.
Občina Tržič

Št. 110-1/06
Ob-23445/06
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: Karmen Šobič, 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., kontaktna pisarna: vložišče, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000285.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sistem za nadzor in vodenje prometa na
zah. ljubljanski obvoznici in na AC Lj.
Brod – razcep Koseze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na zah. ljubljanski obvoznici in na AC Lj. Brod – razcep Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.32.3.32-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izvedba sistema za nadzor in vodenje
prometa na zahodni ljubljanski obvoznici in
na odseku AC Ljubljana Brod – razcep Koseze, ki obsega:
– gradbena dela,
– sistem elektro napajanja,
– sistem telekomunikacij,
– sistem spremenljive signalizacije,
– sistem video nadzora in video detekcije
prometa,
– sistem za štetje in klasifikacijo pro
meta,
– nadzorni center,
– sistem višinske kontrole.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 69,000.000 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.
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):
– 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).
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, 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000285.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2006.
Cena: 30.000 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 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 10. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 10. 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: 11. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-332/2006/2
Ob-23454/06
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za izvedbo
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Črnomelj, izvedbo adaptacije
poslovnih prostorov za potrebe SENDM ter
novogradnjo objekta PP Rogaška Slatina,
št. 430-332/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za
potrebe PP Črnomelj, izvedbo adaptacije
poslovnih prostorov za potrebe SENDM
ter novogradnjo objekta PP Rogaška Slatina, in sicer obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Izvedba gradbeno obrtniških del
za potrebe PP Črnomelj, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2.
elektro inštalacije, 3. strojne inštalacije, 4.
zunanja ureditev.
Sklop 2: Izvedba adaptacije poslovnih
prostorov za potrebe SENDM, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela,
2. strojne inštalacije, 3. elektro inštalacije.
Sklop 3: Novogradnja objekta PP Rogaška Slatina, ki zajema naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja
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ureditev, 3. elektro inštalacije, 4. strojne inštalacije.
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Dela se bodo izvajala na naslednjih lokacijah:
Sklop 1: PP Črnomelj, Lokve pri Črnomlju.
Sklop 2: UVZ, Jožeta Jame 8, 1000 Ljubljana.
Sklop 3: Območje urejanja P/51 Rogaška
Slatina, na območju med Tržiškim potokom
na jugu, železnico na zahodu in Steklarsko
cesto na vzhodu.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del za potrebe PP Črnomelj, ki zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška
dela, 2. elektro inštalacije, 3. strojne inštalacije, 4. zunanja ureditev.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 191.666.666,67 SIT brez
DDV oziroma 230,000.000 SIT z DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: izvedba adaptacije poslovnih prostorov za potrebe SENDM, ki
zajema naslednja dela: 1. gradbena in obrtniška dela, 2. strojne inštalacije, 3. elektro
inštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 79.166.666,67 SIT brez
DDV oziroma 95,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
2) Kratek opis: novogradnja objekta PP
Rogaška Slatina, ki zajema naslednja dela:
1. gradbena in obrtniška dela, 2. zunanja
ureditev, 3. elektro inštalacije, 4. strojne inštalacije.
3) Vrsta in obseg gradnje: ocenjena vrednost naročila je 562,500.000 SIT brez DDV
oziroma 675,000.000 SIT z DDV. Obseg
razpisanih del je podrobneje opredeljen v
razpisni dokumentaciji, in sicer v obrazcu
ponudbenega predračuna – popis del in predizmere.
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: ocenjena vrednost naročila je 833,333.333 SIT
brez DDV oziroma 1.000,000.000 SIT z
DDV. Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer

Stran

6710 /

Št.

88 / 18. 8. 2006

v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
za sklop 1: 120 dni od oddaje naročila,
za sklop 2: 90 dni od oddaje naročila,
za sklop 3: 300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe,
izjava banke o predložitvi bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa, predhodno overjenega
od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih situacijah na osnovi pregledane in
potrjene knjige obračunskih izmer oziroma
zapisnika o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina
ponudnikov 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.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Zahtevajo se dokazila za dokazovanje
pravnega statusa, ekonomske in finančne
sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Registracija; Potrdilo o nekaznovanju;
Obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izjava ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo del in podatki o kadrih;
Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo vseh del (vodja
gradbišča);
Terminski plan;
Licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov;
Izjava ponudnika o naknadni predložitvi
prospektne dokumentacije;
Tehnična specifikacija ponujene informacijske opreme (za sklop 2);
Seznam najpomembnejših gradenj v zadnjih petih letih s področja predmeta javnega naročila – gradbeno obrtniških in inštalacijskih del; pogoj so najmanj trije izvedeni
projekti (gradnje), vsak v vrednosti najmanj
200,000.000 SIT (za sklop 3).
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-332/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 9. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43033206,
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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 2006 do
15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2006
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Služba za javne razpise, Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudniki morajo do roka iz točke IV.3.3.)
Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, posredovati kopijo celotne ponudbe v zaprti kuverti ter posredovati
na naročnikov naslov potrdilo o predložitvi
kopije ponudbe Državni revizijski komisiji.
Tuji ponudniki predložijo pod točko
III.2.1) 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 o 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.

Naročnik si, v skladu s 89. 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, kot jih določa 89. člen ZJN-1UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve
Št. 430-38/06-702

Ob-23353/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št.: 73-74/06, z dne
14. 7. 2006, je bilo objavljeno javno naročilo
storitev za predmet javnega naročila Izdelava občinskega lokacijskega načrta za del
poselitvenega območja P11-C1 staro mestno jedro (del) »obrežje ob Dravi« z idejno
zasnovo, geodetskim načrtom in okoljskim
poročilom za celovito presojo vplivov na
okolje, Ob-20429/06.
Popravi se:
Točka II.3) Trajanje javnega naročila ali
rok za zaključek, tako da pravilno glasi: začetek 8. 9. 2006 in/ali konec 8. 7. 2007.
Točka III.2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila, tako da pravilno glasi:
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 okoljsko poročilo 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. 8/00) in njegove
sodelavce,
D) za izdelavo okoljskega poročila:
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– 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
okoljskega poročila 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 okoljskem poročilu in imajo univerzitetno
izobrazbo iz področja, ki ga pokrivajo.
Točka III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko, v točki 4, tako
da pravilno glasi:
4. Okoljsko poročilo mora biti izdelano v
skladu z določili:
– Zakona o varstvu okolja ZVO-1 UPB-1
(Ur. l. RS, št. 39/06, 28/06, 49/04 in 66/06),
– Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št.:
73/05)
– ter ostalo veljavno zakonodajo.«
Točka: IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije, tako da pravilno glasi: pridobiti jo je
mogoče do 21. 8. 2006.
Točka IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje, tako da pravilno glasi: 21. 8. 2006 do 9. ure.
Točka IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v
katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 20. 10. 2006 ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
Točka IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb, tako da pravilno glasi: 21. 8.
2006 ob 13. uri, Mestna občina Ptuj, Mestni
trg1, 2250 Ptuj, velika sejna soba, št.: 8/I.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
10. 8. 2006.
Mestna občina Ptuj
Št. 430-37/06-702

Ob-23354/06

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne
14. 7. 2006, je bilo objavljeno javno naročilo storitev za 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, Ob-20430/06.
Popravi se:
Točka II.3) Trajanje javnega naročila ali
rok za zaključek, tako da pravilno glasi: začetek 8. 9. 2006 in/ali konec 8. 7. 2007.
Točka III.2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila, tako da pravilno glasi:
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 dr-

žavni 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 okoljsko poročilo 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 (Ur. l. 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 (Ur. l. 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 (Ur. l. RS, št. 8/00) in njegove
sodelavce,
D) za izdelavo okoljskega poročila:
– 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
okoljskega poročila 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 okoljskem poročilu in imajo univerzitetno
izobrazbo iz področja, ki ga pokrivajo.
Točka III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko, v točki 4, tako
da pravilno glasi:
4. Okoljsko poročilo mora biti izdelano v
skladu z določili:
– Zakona o varstvu okolja ZVO-1 UPB-1
(Ur. l. RS, št. 39/06, 28/06, 49/04 in 66/06),
– Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št.
73/05)
– ter ostalo veljavno zakonodajo.«
Točka IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije, tako da pravilno glasi: pridobiti jo je
mogoče do 21. 8. 2006.
Točka IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 8. 2006
do 9. ure.
Točka IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v
katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 20. 10. 2006 in/ali 90 dni
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od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
Točka IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb, tako da pravilno glasi: 21. 8.
2006 ob 12. uri, Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, velika sejna soba, št. 8/I
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
10. 8. 2006.
Mestna občina Ptuj
Ob-23179/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, SI-1000Ljubljana, Slovenija, v
roke: Simona Sučić, tel. +386/1/236-32-22,
+386-41-373-976,e-pošta:simona.sucic@gov.si,
faks +386/1/236-32-30.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.arao.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-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).
III) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: ARAO
– Agencija za radioaktivne odpadke: Parmova 53, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tajništvo,
SS-2006: Ne odpiraj, tel. +386/1/236-32-00,
faks +386/1/236-32-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– nacionalna ali zvezna agencija/urad,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izpopolnjenje operativnega sistema ravnanja institucionalnih radioaktivnih
odpadkov v Sloveniji preko postavitve in
uvedbe poslovnega informacijskega sistema.
II 1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 16.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izpopolnjenje
obstoječega operativnega sistema za
ravnanje institucionalnih radioaktivnih
odpadkov v ARAO in razvoj programskega paketa (poslovnega informacijskega
sistema).
Projekt predvideva dopolnitev obstoječih in izdelava novih operativnih postopkov,
navodil, baz podatkov ter razvoj, izdelava in
uvedba programskega paketa (poslovnega
informacijskega sistema) za povezovanje
dokumentov in podatkovnih baz, sledljivost,
dopolnjevanje ter njihovo analizo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.21.10–2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 72.00.00.00–5, 72.21.00.00–0,
72.22.00.00–3, 72.22.22.00–9, 72.22.23.00–
0, 72.22.41.00–2, 72.22.42.00–3.
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 ko ličina ali obseg
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Pričakovani rezultati:
1. definirane pomanjkljivosti in slabosti
obstoječega operativnega sistema ravnanja institucionalnih radioaktivnih odpadkov
v ARAO,
2. izdelan podroben načrt za izboljšanje
obstoječega sistema s predlogi, s terminsko
opredelitvijo in njegovo izvedbo. Izpopolnjen
operativni sistem, ki ustreza pogojem za izdelavo programskega paketa (poslovnega
informacijskega sistema),
3. izdelani manjkajoči operativni po
stopki,
4. izdelan in uveden programski paket
(poslovni informacijski sistem), ki bo izboljšal sledljivost in dosegljivost vseh dokumentov in operativnih postopkov v zvezi zravnanjem institucionalnih radioaktivnih odpadkov
v ARAO. Vsi obstoječi in novi operativni postopki, baze podatkov ter ostala dokumentacija mora biti povezana in dosegljiva iz različnih lokacij, preko interneta pod ustreznimi
varnostnimi zaščitami,
5. izobraženi ARAO uslužbenci za uporabo poslovnega informacijskega sistema (za
vsa področja dejavnosti: vpisovanje podatkov, obdelavo podatkov, analizo, kasnejšo
dodajanje spremenljivk).
Ocenjena vrednost brez DDV: 253.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 1. 12. 2006, zaključek: 31. 10.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačila bodo opravljena na podlagi opcije »Pogodba za okvirno ceno (Global
Price), kakor jo določajo Splošni pogoji za naročila storitev za zunanje projekte Evropske
skupnost, ki je objavljen na spletnih straneh:
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm3.
Plačila bodo potrjena in izvedena s strani
ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: če je ponudnik
joint venture ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno
ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu s slovensko
zakonodajo in morajo na zahtevo naročnika
določiti enega izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb ne sme biti
spremenjena brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja s strani naročnika.
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:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
1. so v stečajnem postopku ali likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti, ki
so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
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4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljeni, ali
določbami države naročnika;
5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsi ponudniki morajo predložiti pisna dokazila v skladu z nacionalno zakonodajo,
da ne sodijo v nobeno od zgoraj navedenih
kategorij.
Ponudniki morajo predložiti redni izpis
iz sodnega registra, ki dokazuje, da so prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali
samostojni podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika storitev mora biti v razdobju 2003-2005 najmanj
500.000 EUR.
Dokazilo o finančnih podatkih iz letnih
računovodskih izkazov za leta 2003, 2004
in 2005.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je podjetje tehnično sposobno izvesti projekt so reference projektov
podobne narave. Informacija o najmanj 2
(dveh) referenčnih projektih podobne narave v zadnjih 3 letih.
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
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: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno najmanjše število 5 in, če je
primerno, največje število 8.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2004/016-710.05.05.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do 12. ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ali sodelovanju izbranim kandidatom:
5. 10. 2006.
IV.3.6) Jezik v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.

VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Transition Facility 2004, številka projekta 2004/016-710.05.05, naslov
projekta »Izboljšanje operativnega sistema
za ravnanje institucionalnih radioaktivnih odpadkov v Sloveniji preko postavitve in uvedbe poslovnega informacijskega sistema«.
VI.4.1) Organ,
ki
je
pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: (URL): http://www.gov.si/dkom,
faks + 386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločbi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od sprejema odločbe o
dedelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: ARAO
– Agencija za radioaktivne odpadke, pravna služba, Parmova 53, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: branka.snoj@gov.si, tel.
+386/1/236-32-00, faks +386/1/236-32-30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
18. 8. 2006.
ARAO – Agencija za radioaktivne
odpadke
Ob-23181/06
1.1) Name, addresses and contact
point(s): ARAO – Agency for radwaste
management, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenia, contact point(s):ARAO
– Agency for radwaste management, tel.
+386/1/236-32-22, +386/41-373-976, For
the attention of: Simona Sucic, e-mail: simona.sucic@gov.si, faks +386/1/236-32-30.
General address of the contracting authority (URL): http://www.arao.si.
Further information can be obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Specifications and additional documents:
as in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must
be sent to: As in above-mentioned contact
point(s).
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– national or federal agency/office.
– general public services.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: improvement of
the management of institutional radioactive
waste in Slovenia via the design and implementation of an Information business.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery or of performance:
(c) Services.
Service category: no. 16.
Main place of performance: Ljubljana.
NUTS code: SI00.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract
or purchase(s): the object of the contract
is to improve functioning of the institutional radioactive waste management of
Slovenian.
Agency for Radioactive Waste Mana
gement (ARAO) through the development
of missing operational procedures, documentation and implementation of new software package named Information business
system.
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II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
90122110, main vocabulary, additional
object(s): 72000000, 72210000, 72220000,
72222200,
72222300,
72224100,
72224200.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
II.1.8) Division into lots: no.
II.1.9) Variants will be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
Expected results:
1. detected weaknesses and deficiencies
in the existing ARAO internal operational
procedures related with, management of institutional radioactive waste,
2. detailed, time scaled plan for the implementation of the suggested improvements which will created conditions for
development and introduction of the Information business system,
3. developed missing procedures,
4. improved traceability and availability of
all documents and operational procedures
within ARAO. All existing and newly designed databases, operational procedures
and other documents can be searched and
viewed via secured access through Internet from different locations. Fully functional
software package Information business system,
5. trained ARAO staff completely capable
to work with newly developed Information
business system.
Estimated value excluding VAT (give figures only): 253.000 EUR.
II.2.2) Options: no.
II.3) Duration of the contract or time-limit
for completion: or starting 1. 12. 2006, completion 31. 10. 2007.
III.1.2) Main financing conditions and
payment arrangements and/or reference to
the relevant provisions regulating them: the
payment will be made according to Global price option stipulated in the General
Conditions for Service Contracts for European Community External Actions (available
from ‘Annexes GGAPPI’ internet address:
http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm#3.
Payments shall be authorised and made
by the ARAO – Agency for radwate management, Parmova 53, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia.
III.1.3) Legal form to be taken by the
group of economic operators to whom the
contract is to be awarded: if the Contractor is a joint venture or consortium of two
or more persons, all such persons shall be
jointly and severally bound to fulfil the terms
of the contract according to the law of the
state of the Contracting Authority and shall,
at the request of the Contracting Authority,
designate one of such persons to act as
leader with authority to bind the joint venture
or consortium. The composition of the joint
venture or consortium shall not be altered
without the prior consent in writing of the
Contracting Authority.
III.1.4) Other particular conditions to
which the performance of the contract is
subject: no.
III.2.1) Personal situation of economic
operators, including requirements relating
to enrolment on professional or trade registers:
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
Any supplier may be disqualified if:

1. they are bankrupt or being wound up,
are having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities, are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
2. they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
3. they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
4. they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
5. they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ financial
interests;
6. they following another procurement
procedure or grant award procedure financed by the Community budget, they
have been declared to be in serious breach
of contract for failure to comply with their
contractual obligations. All tenderers must
provide the documentary proof usual under
the law of the country that they do not fall
into any of the categories listed above.
Tenderers must submit the extract from
the Register of companies issued by a competent judicial or legal authority of the country in which it is established.
III.2.2) Economic and financial capacity
Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met:
The average annual revenue of the candidate for the period 2003-2005 must be
at least 500 000 EUR. Proof of financial
data from balance sheets for 2003, 2004
and 2005.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary
for evaluating if required requirements are
met:
A description of the firm’s qualifications
with reference to projects of similar nature
and the same scope. At least two similar
projects. The projects must be comparable
with this one in complexity and scope.
Applications should be submitted on
the standard application form (available at
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.2.4) Reserved contracts: no.
III.3.1) Execution of the service is reserved to a particular profession: no.
III.3.2) Legal entities should indicate the
names and professional qualifications of the
staff responsible for the execution of the
service: no.
IV.1.1) Type of procedure: restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate:
Envisaged number of operators
Or Envisaged minimum number 5 and, if
applicable, maximum number 8
IV.2.1) Award criteria:
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The most economically advantageous
tender in terms of
– the criteria stated in the specifications,
in the invitation to tender or to negotiate or
in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used:
no.
IV.3.1) File reference number attributed
by the contracting: 2004/016-710.05.05.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: no.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders
or requests to participate: 25. 9. 2006 at
12:00.
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to
tender or to participate to selected candidates: 5. 10. 2006.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or
requests to participate may be drawn up:
englsih.
VI.1) This is a recurrent procurement:
no.
VI.2) Contract related to a project and/or
programme financed by eu funds: yes.
If yes, reference to project(s) and/or
programme(s): transition Facility Program
2004 – Unallocated IB Envelope, project
number 2004/016/710.05.05, ‘Improvement
of the management of institutional radioactive waste in Slovenia via the design and
implementation of an information business
system’.
Vl.4.1) Body responsible for appeal procedures: National Review Commission for
Reviewing Public Procurement Procedures,
Slovenska 54, SI -1000 Ljubljana, Slovenia,
e-mail: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
fax +386/1/234-28-40, internet address
http://www.gov.si/dkom/?lng=eng.
Vl.4.2) Lodging of appeals: Precise information on deadline(s) for lodging appeals:
Deadline for lodging appeals is 10 (ten)
days after recieving the final decision about
contract order.
Vl.4.3) Service from which information
about the lodging of appeals may be obtained: ARAO – Agency for radwaste management, Parmova 53, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia, E.mail: branka.snoj@gov.si, tel.
+386/1/236-32-00, fax +386/1/236-32-30.
VI.5) Date of dispatch of this notice: 7. 8.
2006.
ARAO – Agency for radwaste
management
Št. 65/2006
Ob-23080/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kontaktna oseba: Nataša Galun, univ. dipl. prav., Razlagova 14, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-03-23, faks
02/252-70-56, elektronska pošta: natasa.galun@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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov – čiščenje
stavb.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Razlagova 14,
20 in 22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 9. 2006, konec 1. 10.
2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji za priznanje sposobnosti po 42.
členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazca BON-1
in BON-2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za ugotovitev tehnične usposobljenosti naj ponudnik predloži seznam
najvažnejših opravljenih storitev čiščenja v
zadnjih treh letih (2003–2005). Naročnik bo
priznal tehnično usposobljenost ponudnikom, ki bodo izkazali zadovoljivo izvedbo
del s potrdili vsaj treh naročnikov v zadnjih
treh letih.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 9. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2006 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, 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 14. 10. 2006 ali 1 mesec od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9.
2006ob 12.00, Maribor, sejna soba v mansardi na Razlagovi 14.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Ob-23083/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: 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) 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 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2-0010/2006-700.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt PGD, PZI primarnega kanalizacijskega sistema dolžine ca. 4.5 km s
pridobitvijo potrebnih soglasij, cenitev,
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služnostnih pogodb in gradbenega dovoljenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselja Radovljica, Mošnje
v Občini Radovlica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektna dokumentacija na nivoju PGD, PZI
kanalizacijskega sistema dolžine ca. 4.5 km,
1.5 km v naselju, 3 km izven naselja in pridobitev potrebnih soglasij, cenitev, služnostnih pogodb ter gradbenega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2006, konec 1. 7.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Garancija za resnost 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: podjetje ali samostojni podjetnik,
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz registra podjetij ali samostojnih
podjetnikov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, BON 2,
poravnane vse finančne obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dve potrjeni referenci s strani
naročnikov o izdelavi projektne dokumentacije za objekte komunalne infrastrukture
v vrednosti minimalno 7 milijonov SIT (za
posamezno referenco) in potrjene reference
o opravljenih storitvah za sklenitev minimalno 20 služnostnih pogodb za naročnike v
zadnjih dveh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, ZGO-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.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: 430-20010/2006-700.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 9. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TR:01302-0100007805
sklic:
71300000-3236.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 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: zastopnik pravne ali fizične osebe, osebe s pooblastilom zastopnika
pravne ali fizične osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 9. 2006
ob 13. uri, Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica, sejna soba v
drugem 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2006.
Občina Radovljica
Ob-23177/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,
8270 Slovenija, v roke: Janja Špiler, tel.
+386(0)7/49-81-303, +386 (0)7/49-81-275,
e-pošta: janja.spiler@krsko.si, faks +386
(0)7/49-81-276.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.krsko.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-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 navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava investicijske in projektne dokumentacije za obnovo gradu Rajhenburg.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 12.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava investicijske in projektne dokumentacije za obnovo gradu Rajhenburg.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000-4.
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: ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa razpisana dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 35,000.000
SIT.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
do 31. 3. 2007.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačilo 60. dan po prejemu
situacij v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
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:
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Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi, kar med drugim dokazuje z referencami že izvedenih del
pri projektiranju celovitih prenov gradov,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o finančnem stanju ponudnika
(obrazec BON1/P in/oziroma BON 2).
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del pri projektiranju
celovitih prenov gradov zadnjih treh letih, v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila vključno z zahtevanimi obrazci,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: da.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije: ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 9. 2006 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje da; 10.000
SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 9. 2006 ob 10.
uri.
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: do 13. 11. 2006.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 9.
2006 ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju podpisana
in žigosana s strani odgovorne osebe ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 8. 2006.
Občina Krško
Št. 023-82/2006-2
Ob-23185/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel +386/1/369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta:
mf.razpisi@mf-rs.si, faks +386/1/369-62-19.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644,
1001 Ljubljana, v roke: Peter Dolinar, e-pošta:
mf.razpisi@mf-rs.si, tel. ++386/1/369-61-05,
faks ++386/1/369-62-19.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo za finance, Cankarjeva ul. 18, 1 nadstropje, soba 1-04, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00,
v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.razpis@mf-rs.si, faks
+386/1/369-62-19.
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:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: EZRLKV02.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: razvoj in vzdrževanje aplikativne podpore
enotnemu upravljanju likvidnosti EZR.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72230000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 72267000.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 81,000.000
SIT.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila se bodo izvajala
v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in v skladu
s pogodbo.
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:
1. izpisek iz evidence o registraciji ponudnika,
2. dokaz, da proti ponudniku ni uveden
stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacijski postopek,
3. potrdilo ministrstva pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. izjava ponudnika o nekaznovanosti,
5. potrdilo o poravnanih davkih.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bonitetne informacije (BON-1/P in BON-2) ne
starejše od treh mesecev. Bilanca stanja in
uspeha, oziroma revidirana bilanca stanja
in uspeha, če je ponudnik dolžan bilanco revidirati, statistične podatke iz bilance
uspeha in bilance stanja promet na računu
ponudnika in podobno. Potrdilo poslovne
banke, da ponudnik ni imel v zadnjih šestih
mesecih blokiranega nobenega izmed poslovnih računov. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe, razen za letne bilance, ki morajo podati
podatke za zadnje poslovno leto ponudnika.
Ponudnik mora obvezno predložiti dokazilo
o prometu in stanju na transakcijskih računih za zadnje 3 mesece. Mnenje pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik na dan do
10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse
zapadle obveznosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. seznam najvažnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih s poudarkom na
opravljenih storitvah s področja podpore
upravljanju zakladnih poslov v povezavi s
plačilni prometom. Potrdilo o opravljenih
storitvah.
2. seznam ključnega tehničnega osebja
3. izjava o posodabljanju
4. opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav,
5. izjava, da lahko naročnik opravi ogled
ponudnikovih zmogljivosti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
Ml.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:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
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Merila:
1. reference ponudnika,
2. skupna vrednost ponudbe,
3. reference delavcev ponudnika,
4. čas izvedbe.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 8. 9. 2006.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 9. 2006 do 13.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 9.
2006 ob 10. uri; Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, soba 705/1.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 8. 2006.
Ministrstvo za finance
Ob-23190/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Urban Kolar, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49, internetni naslov naročnika: www.mju.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-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
potrebno poslati na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks: +386/1/478-86-49.
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: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba letalskih prevozov za leto
2006 – 2008, šifra: 430-97/2006, oznaka
JN: ODLET-25/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št: 3.
Glavni kraj izvedbe: predvsem območje
Evrope, Rusije, Severne Afrike, Bližnjega
vzhoda in severne Amerike.
Šifra NUTS SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba letalskih prevozov za leto 2006
– 2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.00.00.00-2.
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: izvedba letalskih prevozov za leto 2006 – 2008,
predvsem na območju Evrope, Rusije, Severne Afrike, Bližnjega vzhoda in severne
Amerike.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek po podpisu individualnih pogodb z
naročniki, zaključek 31. 12. 2008.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Finančno zavarovanje oziroma ustrezna
garancija mora biti izdana v višini 10% od
ponudbene cene, katero ponuja ponudnik
in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti finančnega
zavarovanja za resnost ponudbe je do roka
veljavnosti ponudbe tj, do: 1. 2. 2007.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ustrezno finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izbrani
ponudnik predložil naročniku najkasneje v
roku 10 dni od sklenitve pogodbe in sicer v
višini 3% od skupne pogodbene vrednosti.
Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo posla mora biti še vsaj 60 dni po preteku
roka za dokončno izvedbo posla. Dokončna izvedba posla pomeni datum veljavnosti
krovne pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema pravilno izstavljenega računa, po
vsaki opravljeni storitvi (letu).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
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:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo (registrirani letalski
prevoznik), pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazila:
1.1 za pravne osebe (gospodarske družbe):
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece) ali
1.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
Potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano s strani pristojnega organa (AJ-

PES), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece).
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
Dokazila:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(največ 3 mesece), 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.
3. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
Dokazilo:
Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika (največ 3 mesece).
4. 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:
4.1 Ponudnik, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni in carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež,
da je ponudnik poravnal davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež (največ 3 mesece)
4.2 Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež (največ 3 mesece) in
Potrdilo, ki ga izda davčni organ, da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini (in posluje v
Republiki Sloveniji), poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (največ tri mesece).
5. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi
določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
(Uradni list RS 20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS 20/2006; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorskega poročila;
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), 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 izdaje revizorskega poročila (največ 15 dni).
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti v svoji floti dvo ali
večmotorna turbopropelerska ali turboventilatorska poslovna letala, s kapaciteto 6, 8,
10, 11 do 20, 21 do 45 in nad 45 sedežev.
Ponudnik mora navedena letala imeti v lasti
ali v trajnem najemu (ves čas trajanja javnega naročila). Ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo lastništvo letal
oziroma trajni najem (izpisek iz registra letal
oziroma sklenjena najemna pogodba).
Vsa letala morajo imeti minimalni dolet 2000 km in imeti vso potrebno dodatno
opremo, ki jo zahteva JAR OPS 1 in opremo, ki jo zahteva specifični zračni prostor.
Ponudnik mora imeti implementiran sistem
kakovosti (quality system), v skladu z JAR
OPS 1 ter Part M, Uredbe Komisije (ES) št.
2042/2003 z dne 20. 11. 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov,
delov in naprav ter o potrjevanju organizacij
in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami
(Ur. l. št. 315, z dne 28. 11. 2003). Ponudnik
mora predložiti kopije kakovostnih pregledov
– auditov in letne evaluacije (quality management evaluation) za zadnja tri leta.
Ponudnik mora imeti veljavno spričevalo letalskega prevoznika (AOC), izdano
v skladu z JAR OPS 1 (zadnja veljavna
sprememba) in operativno licenco letalskega prevoznika, izdano v skladu z Uredbo
Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. 7. 1992
o licenciranju letalskih prevozov (Ur. l. RS,
št. 240 z dne 24. 8. 1992).
Letala morajo glede plovnosti vzdrževanja izpolnjevati zahteve iz Uredbe Komisije
(ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja,
ki se ukvarjajo s temi nalogami in druge zahteve v skladu z Zakonom o letalstvu (Ur. l.
RS, št. 18/01, 110/02-ZGO-1, 114/02, 31/05,
39/05 in 49/06-ZMeD) in ostalimi pozitivnimi
predpisi in zahtevami za to področje.
Ponudnik mora imeti zagotovljen parkirni prostor na letališču Brnik, ki zagotavlja
predpisano varovanje in vzdrževanje letala.
Ponudnik mora na zahtevo naročnika, njegovim pooblaščenim varnostnim organom
omogočiti pregled letala iz varnostnih razlogov potnikov.
Ponudnik mora organizirati 24 – urno dežurno službo, ki bo sprejemala naročnikova
naročila. Odzivni čas za realizacijo naročila
je v roku 24 ur od prejema naročila. V izjemnih primerih je rok 4 ure.
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: šifra: 430-97/2006,
oznaka JN: ODLET-25/2006.
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:
25. 9. 2006 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 9. 2006 do
9. 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: do 1. 2. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
25. 9. 2006 ob 11. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Služba za javna
naročila – 6. nadstropje, sejna soba, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo v fizični obliki
lahko ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba
za javna naročila – tajništvo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje. Ogled in
dvig razpisne dokumentacije je možen od
prvega dne po objavi razpisa v Ur. l. RS,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, do roka
za predložitev ponudb.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dobijo tudi na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. Vse verzije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Ponudniki s
tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s
pripravo ponudbe potekajo izključno preko
informacijskega sistema (''Vprašanja in odgovori'') na spletnih straneh naročnika.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem tudi naročijo odgovore, se
le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, internetni naslov: faks:
+386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
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gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks:
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 8. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-1/06
Ob-23213/06
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. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937, 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 01/30-09-937, 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.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, 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: 2006/000389.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strateških kart hrupa za omrežje
pomembnih cest z več kot 6 milijonov
prevozov vozil letno, ki so v upravljanju
DARS, d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na omrežju pomembnih
cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno, ki so v upravljanju DARS, d.d.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
903.13.1.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava
strateških kart hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil
letno, ki so v upravljanju DARS, d.d.
Podrobnejši opis del je razviden iz poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja je razviden iz Projekne naloge.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,160.000 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: 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) – po obrazcu 5.1 (h) v
Poglavju 10 – Sposobnost;
– 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 bonite-tno
informacijo,
– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije ter
bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
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 nalog s področja ocenjevanja
obremenitve s hrupom, prometnih študij in
izdelave informacijskih sistemov v zadnjih
treh 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000389.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 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 doku-
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mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2006
ob 9. 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: 8. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-23268/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-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) kontaktni(-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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: pogodbeni prevozi paketov, 3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04.
Glavni kraj izvedbe: prevzem in dobava
pošiljk po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa so pogodbeni
prevozi poštnih pošiljk oziroma dostava
in prevzem paketov na izbranih lokacijah
po Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 3210 Slovenske Konjice in 3215 Loče (I. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 6251 Ilirska
Bistrica-Trnovo (II. sklop)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 6104 Koper
(III. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 6230 Postojna
(IV. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak. glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 6210 Sežana
in 6219 Lokev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i):60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava
in prevzem paketov za lokacijo: 1430 Hrastnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1231 Ljubljana-Črnuče (VII. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122230, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1260 Ljubljana-Polje (VIII. sklop).
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1215 Medvode (IX. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1230 Domžale
(X. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122230, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1420 Trbovlje
(XI. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1360 Vrhnika
(XII. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122230, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 13
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: mesto Ljubljana (XIII. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 14
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 2380 Slovenj
Gradec (XIV. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.

Sklop št. 15
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 2204 Miklavž
na Dravskem Polju (XV. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 16
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 6104 Koper in
6281 Škofije (XVI sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 17
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava
in prevzem paketov za lokacijo: 1270 Litija
(XVII. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 18
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava in
prevzem paketov za lokacijo: 1410 Zagorje
ob Savi (XVIII. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 19
1) Kratek opis: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk oziroma pogodbena dostava
in prevzem paketov za lokacijo: 2250 Ptuj
(XIX. sklop).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 60122230.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
– 3210 Slovenske Konjice in 3215 Loče
(I. sklop),
– 6251 Ilirska Bistrica-Trnovo (II. sklop),
– 6104 Koper (III. sklop),
– 6230 Postojna (IV. sklop),
– 6210 Sežana in 6219 Lokev (V.
sklop),
– 1430 Hrastnik (VI. sklop),
– 1231 Ljubljana-Črnuče (VII. sklop),
– 1260 Ljubljana-Polje (VIII. sklop),
– 1215 Medvode (IX. sklop),
– 1230 Domžale (X. sklop),
– 1420 Trbovlje (XI. sklop),
– 1360 Vrhnika (XII. sklop),
– mesto Ljubljana (XIII. sklop),

Št.

88 / 18. 8. 2006 /

Stran

6719

– 2380 Slovenj Gradec (XIV. sklop),
– 2204 Miklavž na Dravskem Polju (XV.
sklop),
– 6104 Koper in 6281 Škofije (XVI.
sklop),
– 1270 Litija (XVII. sklop),
– 1410 Zagorje ob Savi (XVIII. sklop),
– 2250 Ptuj (XIX. sklop),
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, v primeru, da okvirna ponudbena vrednost presega
30,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik-i).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v
roku 30 dni od izdaje računa, ki ga izbrani
ponudnik posreduje naročniku po opravljeni
storitvi. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
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:
– daje 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 najmanj do
19. 12. 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti) oziroma davčne napovedi,
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– vozila morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
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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: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomska najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila (merila za
oddajo je treba navesti glede na njihovo
ponderiranje ali v padajočem zaporedju pomembnosti, če ponderiranja ni mogoče določiti iz dokazljivih razlogov).
Merila

1. okvirna letna ponudbena
vrednost
2. starost vozila

Ponderiranje

100
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 61-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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. 10. 2006.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
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 št. 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. 10. 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 19. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 10.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 8. 2006.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 750/06
Ob-23382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: mag. Mateja Tomin Vučkovič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-33-11, 01/478-32-00,
faks 01/433-12-20, 01/478-32-62, elektronska pošta: mateja.vuckovic@gov.si, internetni naslov: 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: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
upravljanje s centralnim slovenskim turističnim rezervacijskim sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 84.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
– za pravne osebe: vsi registrski listi
iz sodnega registra ali drugega ustreznega registra, iz katerih izhaja registracija za
opravljanje dejavnosti,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
o registraciji AJPES ali drugega ustreznega
registra;
– ponudnik mora imeti dokazilo o veljavnem dovoljenju za razpisano dejavnost, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
če ni potrebno, ponudnik priloži podpisano
in žigosano izjavo, da posebno dovoljenje
glede na veljavno zakonodajo in način opravljanja dejavnosti ni potrebno;
– ponudnik mora predložiti potrdilo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, potrdilo v Sloveniji izdaja
Ministrstvo za pravosodje,tuj ponudnik pa
predloži potrdilo pristojnega državnega organa, iz katerega izhaja, da ni v kazenskem
postopku oziroma ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
proti ponudniku ni uveden kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem;
– ponudnik mora predložiti potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen 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
sedež. Tuj ponudnik oziroma podizvajalec
predloži potrdilo drugih državnih organov,
iz katerih izhaja, da ponudnik ni v kateri od
zgoraj navedenih situacij;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati; potrdilo izda DURS ali drug pristojni
organ v državi; potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 90 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja v skladu z Odredbo o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list št. 71/99, 78/99 in 64/01),
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 javnega naročila, poravnal
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Poročilo pooblaščenega revizorja se priloži
le v primeru, če vrednost ponudbe presega
50 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti predhodno vsaj
triletne izkušnje na področju turizma – šteto
od datuma oddaje ponudbe nazaj. Izkušnja
ali referenca na področju turizma pomeni,
da je ponudnik bodisi dejaven na področja
turizma več kot tri leta, bodisi izvaja različne
projekte s področja turizma ali za turistično
gospodarstvo več kot tri leta brez večjih
prekinitev (seštevek polnih mesecev brez
projektov s tega področja je lahko največ 6).
Kot projekt bo upoštevan katerikoli projekt z
vsebinami s področja turizma. Opis referenc
mora ponudnik predstaviti v ponudbi. V primeru, da ima ponudnik v zadnjih 5-ih letih
izkušnje z opravljanjem dejavnosti klicnega
centra, bo deležen dodatnih točk pri ocenjevanju – izjava;
– ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, iz katere izhaja, da je predhodno že
vzpostavil, upravljal ali razvil rezervacijski
sistem – ta pogoj morajo ponudniki izpolnjevati ob prijavi na razpis. Referenca ne
sme biti starejša od 5 let od dneva oddaje
ponudbe. V primeru, da ima ponudnik več
kot 5 referenc s področja vzpostavljanja ali
upravljanja ali razvoja rezervacijskega sistema pridobi pri ocenjevanju dodatne točke
– izjava;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
– izjava;
– ponudnik mora podati spisek oseb, ki
bodo sodelovale pri vzpostavitvi in upravljanju CRS-ja ter osebe, ki bodo sodelovale pri
vzpostavljanju in delovanju klicnega centra,
z navedbo njihovih kvalifikacij – izjava;
– ponudnik mora imeti na razpolago
ustrezen strokoven kader (zaposleni strokovnjaki ali podizvajalci) v zahtevanem času
s področja vodenja projektov, turizma in informatike, in sicer najmanj:
– 1 x vodja tima za vzpostavitev CRS-ja:
najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri ponudniku, na področjih, ki jih pokriva ta razpis
(t.j. vzpostavljanje ali upravljanje ali razvoj
CRS). Skupno mora imeti najmanj 8 let delovnih izkušenj,
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– 2 x strokovnjak s področja turizma: najmanj visokošolska izobrazba in poznavanje
področja turizma (najmanj 1 leto izkušenj na
področju turizma, pri čemer opravlja naloge
povezane s turizmom ter izvajanje projektov
na tem področju),
– 1 x pravni strokovnjak: najmanj 3 letne
izkušnje na področju gospodarstva,
– 1 x strokovnjak za informacijske sisteme in baze podatkov.
Za vse predlagane kadre mora ponudnik
predložiti življenjepise ter potrdila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, kjer zahtevano. Delovne izkušnje se izkazujejo z lastnimi izjavami oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju
nalog iz naročila.
Ponudnik mora s klicnim center zagotavljati visoko raven storitev, zaradi česar
morajo tako pri vzpostavljanju kot delovanju
klicnega centra sodelovati osebe z ustrezno strokovno izobrazbo. Pri vzpostavljanju
klicnega centra morajo sodelovati osebe z
visokošolsko izobrazbo ter znanji s področja turizma in informatike. Po vzpostavljenem klicnem centru pa morajo za operativno
delo v njem biti angažirani ustrezni kadri
z aktivnim znanjem tujih jezikov, da bodo
lahko v vsakem trenutku pokrivali tri tuje
jezike (angleščina, nemščina, italijanščina)
in slovenščino. Za vzpostavitev in izvajanje
nalog klicnega centra mora imeti upravljalec
zaposlene ustrezne kadre oziroma lahko pridobi partnerje (v primeru skupne ponudbe)
ali podizvajalce (v primeru nastopa s podizvajalci), ki jih predstavi v ponudbi. Za vse
predlagane kadre pri vzpostavitvi in za delo
v klicnem centru mora ponudnik predložiti
življenjepise.
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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila;
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ponudbe ponudnikov, ki
bodo izpolnile vse zahtevane pogoje, bo
naročnik ocenjeval na podlagi meril, ki so
podana v nadaljevanju. Ponudbo, ki bo na
podlagi meril zbrala največje število točk, bo
naročnik lahko ocenil kot najugodnejšo.
Pri ocenjevanju bodo upoštevane naslednje skupine meril:
Merilo

1. Cena
1.1 Vzpostavitev CRS-ja
1.2 Upravljanje CRS-ja
2. Reference izvajalca
Skupaj:

Število točk

50
15
35
20
70

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN3/2006/MTV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2006.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh www.mg.gov.si (v rubriki
Razpisi).
Dodatne informacije so na voljo na naslovu mateja.vuckovic@gov.si.

Vsaka zahteva za pojasnilo oziroma
vsako vprašanje naj se pošlje v pisni obliki po faksu 01/433-12-20, 01/478-32-62
ali po elektronski pošti na naslov mateja.vuckovic@gov.si. Zahteva za pojasnilo
oziroma vprašanje mora na zgornje naslove
prispeti najpozneje 5 dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb.
Pojasnila oziroma odgovori, vključno z
vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo www.mg.gov.si (v
rubriki Pogosta vprašanja). Tisti, ki jih bo
naročnik lahko evidentiral kot potencialne
ponudnike ali prevzemnike razpisne dokumentacije, bodo pojasnila oziroma odgovore, vključno z vprašanji, toda brez navedbe
njihovega izvora, prejeli preko elektronske
pošte ali po faksu.
Naročnik bo organiziral informativni dan,
na katerem bodo potencialni ponudniki lahko dobili informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji.
Informativni dan bo potekal dne 22. 8. 2006
od 10. do 12. ure, na naslovu Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
v veliki sejni sobi v II. nadstropju.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 9. 2006 do 13.
ure.
Način prijave: popolna vloga, v skladu
z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, do 1. 9. 2006, do 13. ure
(po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana)
v zaprti ovojnici po navodilih iz razpisne
dokumentacije.
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 je javno. Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo
naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo
zakoniti zastopniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 9. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, Slovenija.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo
najkasneje do 1. 9. 2006 do 13. ure (velja
žig Ministrstva za gospodarstvo). Prepozne
in nepravilno opremljene ponudbe naročnik
ne bo odprl in bo zaprte vrnil ponudniku.
Pogajanja bodo predvidoma potekala
6. 9. in 7. 9. 2006, med 10. in 14. uro, na
naslovu Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vsak ponudnik bo
na postopek pogajanj posebej povabljen.
Naročnik bo k pogajanjem povabil ponudnike, katerih ponudbe se bodo po opravljenem pregledu, v skladu s Pravilnikom o
ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno,
neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list
RS, št. 33/04), opredelile kot pravilne, primerne in sprejemljive.
Nepravilne, neprimerne oziroma nesprejemljive ponudbe bo naročnik, v skladu s 76.
členom Zakona o javnih naročilih, po opravljenem pregledu, zavrnil.
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Predmet pogajanj bo cena vzpostavitve
in upravljanja CRS-ja, in sicer cena vzpostavitve CRS sistema (90 dni od začetka veljavnosti pogodbe) in cena upravljanja CRS
od vzpostavitve CRS do 30. 10. 2008.
Ponudnik bo o izboru obveščen predvidoma v roku 8 delovnih dni po zaključku
postopka pogajanj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
VI.4.1.) Naročnik bo oddal naročilo v
skladu s 1. točko tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih. V Uradnem
listu RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006 in št. 80/06
z dne 28. 7. 2006 ter Uradnem listu EU št.
2006/S 120-128256 z dne 28. 6. 2006 in
št. 2006/142-152130 z dne 28. 7. 2006 je
bil objavljen razpis za upravljanje s centralnim slovenskim turističnim rezervacijskim
sistemom. Javno naročilo je bilo izvedeno
po odprtem postopku, po katerem naročnik ni dobil nobene pravilne ponudbe. Vse
ponudnike, ki so sodelovali v omenjenem
postopku in niso oddali pravilne ponudbe,
bo naročnik dne 18. 8. 2006 s povabilom
povabil k oddaji ponudbe. S tem pa naročnik
ne izključuje možnosti, da ponudbo odda
posamezni ponudnik, ki k oddaji ponudbe
ni bil posebej povabljen.
VI.4.2.) Naročnik si pridržuje pravico, da
se, na podlagi 2. točke 97. člena Zakona o
javnih naročilih, po izteku pogodbe, sklenjene na podlagi tega postopka oddaje javnega naročila, z izbranim izvajalcem pogaja o
sklenitvi nove pogodbe, katere predmet je
ponovitev podobnih storitev, kot se oddajajo v tem postopku in pod pogojem, da bodo
take storitve ustrezale osnovnemu projektu,
za katerega bo oddano to javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 507/06
Ob-23385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Koper, kontaktni osebi: Darja Pečič in Andrejana Colja, Ulica 15. maja 8, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/62-62-851 in 05/62-62-852,
faks 05/62-75-601, elektronska pošta:
vdckp@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: I A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz varovancev Varstveno delovnega centra Koper – Enota Ilirska Bistrica
od kraja bivanja varovancev do enote
in nazaj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Občina Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: prevoz varovancev Varstveno delovnega centra Koper – Enota
Ilirska Bistrica na relaciji Topolc, Ratečevo
Brdo in Prem do Enote Ilirska Bistrica in
nazaj – 3 varovanci.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prevoz varovancev Varstveno delovnega centra Koper – Enota Ilir-
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ska Bistrica na relaciji Podgrad, Hrušica,
Tominje in mesto Ilirska Bistrica do Enote
Ilirska Bistrica in nazaj – 6 varovancev.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: 2 prevoza varovancev
Varstveno delovnega centra Koper – Enota
Ilirska Bistrica na relaciji Dom starejših občanov Ilirska Bistrica do Enote Ilirska Bistrica in nazaj – po 5 varovancev.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: prevozi varovancev se izvajajo
dnevno skozi celo leto, razen ob sobotah,
nedeljah in praznikih ter en mesec v času
letnega dopusta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodbo se sklene za obdobje
enega leta, podaljšuje pa se jo letno z aneksom, vendar največ še za dve leti (skupaj
tri leta).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – dokazilo
– izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence;
– da ima licenco za prevoze potnikov
v notranjem cestnem prometu – dokazilo
– licenca za prevoze potnikov v notranjem
cestnem prometu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– dokazilo – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je vozilo za dnevni prevoz varovancev Enote Ilirska Bistrica prilagojeno za
prevoz dveh oseb na invalidskih vozičkih
– dokazilo – pisna izjava ponudnika o zagotavljanju tehničnih in kadrovskih pogojev za
dnevni prevoz varovancev (OBR-6);
– da zagotavlja ustrezno nadomestilo v
primeru okvare vozila – dokazilo – pisna
izjava ponudnika (OBR-7);
– da dosledno spoštuje urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z vodjo Enote Ilirska
Bistrica – dokazilo – pisna izjava ponudnika
(OBR-8);
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko
telefona – dokazilo – pisna izjava ponudnika
(OBR-9);
– da podpiše in dosledno upošteva kodeks ravnanja in obnašanja do varovancev
Enote Ilirska Bistrica – dokazilo – pisna izjava ponudnika (OBR-10);
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu izstavitve računa – dokazilo – pisna izjava ponudnika (OBR-11).
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 za kilometer prevoza.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 9. 2006.
Cena: 3.600 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun VDC Koper št. 01100-6030309322
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pri UJP Koper s pripisom: za razpisno dokumentacijo – prevozi Ilirska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 9. 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 31. 12. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorna oseba ponudnika ali od njega pooblaščena oseba, ki
predloži pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 11. uri; v pisarni v.d. direktorice Varstveno delovnega centra Koper, v Kopru, Muzejski trg 7 (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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Varstveno delovni center Koper
Št. 430-184/2006/3
Ob-23404/06
I.1) Ime, naslov 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.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Cankarjeva 4, SI-1501 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke:
Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, epošta: jr@mnz.si, faks: +386/1/428-57-91.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, SI-1501 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr@mnz.si, faks:
+386/1/428-57-91.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-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 vzpostavitev in
vzdrževanje zasebnega omrežja (VPN)
med lokacijami enot Policije ter vzpostavitev dostopa policijskih lokacij do Interneta,
št. 430-184/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: Priloga I A – storitve
št. 7.
Glavni kraj izvedbe: lokacije izvedbe storitev so na območju lokacij enot Policije v
Republiki Sloveniji.

Šifra NUTS SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzpostavitev in vzdrževanje zasebnega
omrežja (VPN) med lokacijami enot Policije ter vzpostavitev dostopa policijskih
lokacij do Interneta. Podrobnejši opis in
količina storitev, ki je predmet javnega razpisa, je navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.53.00.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje
zasebnega omrežja (VPN) med lokacijami
enot Policije.
1) Kratek opis: vzpostavitev in vzdrževanje zasebnega omrežja (VPN) med lokacijami enot Policije. Podrobnejši opis, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.53.00.00-9.
3) Količina ali obseg: količina in obseg,
ki je predmet javnega razpisa, je navedena
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 54,166.666,67
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: rok izvedbe za Sklop 1, za vzpostavitev priključne
točke na sme biti daljši od 14 dni od datuma
uradnega naročila.
Sklop št. 2:
Naslov: Vzpostavitev dostopa policijskih
lokacij do Interneta.
1) Kratek opis: vzpostavitev dostopa policijskih lokacij do Interneta. Podrobnejši opis,
ki je predmet javnega razpisa, je navedena
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.53.00.00-9.
3) Količina ali obseg: količina in obseg,
ki je predmet javnega razpisa, je navedena
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 12,500.000
SIT.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: rok izvedbe za Sklop 2, za vzpostavitev priključne točke ne sme biti daljši od 1 meseca od
datuma uradnega naročila.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali
več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javni
razpis je razdeljen na 2 sklopa. Ponudniki ponudijo storitve, ki so predmet javnega
razpisa v celoti ali po posameznih sklopih.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih
postavk oziroma posameznih storitev iz posameznega sklopa. Ostale zahteve so podrobneje podane v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
66,666.666,66 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 mesecev od oddaje naročila.
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III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila je 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z
zakonom.
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: 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- 184/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 19. 9. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43018406, 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 do-
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kazilo 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: 20. 9. 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:
21. 9. 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: da. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
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.
Opomba pod točko II.3): Rok izvedbe
za Sklop 1 za vzpostavitev priključne točke na sme biti daljši od 14 dni od datuma
uradnega naročila. Rok izvedbe za Sklop
2 za vzpostavitev priključne točke ne sme
biti daljši od 1 meseca od datuma uradnega
naročila.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: 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: naslov VI.4.2.
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, SI-1501
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št. 430-565/2006-2
Ob-23410/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Marija Soklič, tel. 01/471-20-83, vsak delavnik med 9.30 in 11.30, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks: 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na
naslovu naročnika. Ponudnik mora dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
zahtevati pisno, vendar ne pozneje, kot 5
dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo najkasneje v
3 dneh od prejema pismenega vprašanja,
vsem potencialnim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo, posredoval pisni
odgovor. Pisna komunikacija je lahko dopis
poslan po pošti ali faksu.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, kontak-

tna oseba: Marija Soklič, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-20-83,
faks 01/471-16-37.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Predmet javnega naročila: izvajanje
sečnje, spravila in odkup lesnih sortimentov
ter izvedbe gozdnogojitvenih in varstvenih
del v gozdovih s katerimi upravlja in gospodari Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-871/06-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje sečnje, spravila in odkup lesnih
sortimentov ter izvedbe gozdnogojitvenih in varstvenih del v gozdovih s katerimi upravlja in gospodari Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije po sklopih
razdeljenih po GGO: 1- Kranj, 2 – Ljubljana, 3 – Postojna in Sežana, 4 – Brežice
in Novo mesto, 5 – Maribor, 6 -Celje, 7
– Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:

Sklop

Lokacija

1
GGO Kranj;
		
2
GGO Ljubljana;
		
3
GGO Postojna in Sežana;
		

Predvidena dela

Načrtovani redni in sanitarni posek; načrtovana
gojitvena in varstvena dela.
Sanitarni posek; gojitvena in varstvena dela;
izdelava prilagojenih gozdnogojitvenih načrtov.
Sanitarni posek; gojitvena in varstvena dela;
izdelava prilagojenih gozdnogojitvenih načrtov.

Stran
Sklop

6724 /

Št.

88 / 18. 8. 2006

Lokacija

4
GGO Brežice in Novo mesto;
5
GGO Maribor;
		
		
6
GGO Celje;
7
GGO Murska sobota;
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Predvidena dela

Sanitarni posek; gojitvena in varstvena dela.
Redni in sanitarni posek; gojitvena in varstvena
dela; izdelava prilagojenih gozdnogojitvenih
načrtov.
Sanitarni posek.
Redni posek; gojitvena in varstvena dela.

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:
– redni posek (vsi sklopi): 4.345 m3,
– sanitarni posek (vsi sklopi): 1.887 m3,
– gojitvena in varstvena dela (vsi sklopi):
ca. 3.142 ur,
– izdelava prilagojenih gozdnogojitvenih
načrtov (vsi sklopi): 132,82 ha.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 27 mesecev.
Dela se bodo izvajala na podlagi nalogov za izvedbo del, ki ga bo naročnik izdal
izvajalcu oziroma v rokih, ki jih za tovrstna
dela določa pozitivna zakonodaja s področja
gozdarstva.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja.
Ponudnik mora upoštevati in predati
finančna zavarovanja ne glede na število
»sklopov« na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
A/ Bančna garancija za resnost ponudbe ter izjava banke o izdaji drugih bančnih
garancij.
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti svoje ponudbe, izdano s strani banke
smiselno po priloženem obrazcu in izjavo
banke, da bo v primeru sklepanja pogodbe
izdala ponudniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe in bančno garancijo
za pravočasno odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% od vrednosti pogodbe.
Ponudnik tudi žigosa in parafira priložene
obrazce bančnih garancij v dokumentaciji.
Bančna garancija mora veljati najmanj 6 mesecev od roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po zapisniškem prevzemu del, glede
na izvedena dela, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izvršil plačilo
nespornega zneska v roku 30 koledarskih
dni od dneva prejema računa, oziroma 90
dni v obdobju začasnega financiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pravni položaj ponudnika:
Ponudnik mora upoštevati in predati vse
dokumente ne glede na število »sklopov«
na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en »sklop«, več
»sklopov« ali vse »sklope«.
a/ Dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje
javnega naročila:
– pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo redni izpis iz sodnega registra za
dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
b/ Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za

opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno; (odločbo izda pristojni organ Upravne enote, ki
vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, skladno z Zakonom
o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru zadostuje lastna izjava, da ponudnik
takega dovoljenja ne potrebuje).
c/ Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska evidenca
in lastna izjava.
d/ Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek:
– podjetja predložijo potrdila pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register;
– samostojni podjetniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega
urada.
e/ Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom; potrdilo izda
Davčna uprava RS, Davčni urad.
f/ Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje, Kazenska
evidenca.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju podjetja:
Ponudnik mora upoštevati in predati vse
dokumente ne glede na število »sklopov«
na katere se je prijavil in ima enake obveznosti, če se je prijavil na en »sklop«, več
»sklopov« ali vse »sklope«.
a/ Finančna sposobnost ponudnika – potrdilo o solventnosti
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje pred oddajo ponudbe in da
ponudnik ni imel v preteklih šestih mesecih
do vštevši dneva izdaje ustreznega obrazca
oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu;
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun,
ki ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun,
ki ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični in kadrovski pogoji
ponudnika:

Ponudnik mora izpolnjevati tehnične in
kadrovske pogoje, ki jih predpisuje pozitivna
zakonodaja s področja dejavnosti za katero
se oddaja ponudba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur. l. RS, št. 35/94).
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 – po sklopih.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba:
po sklopih in sortimentih.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 9. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se pridobi brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika na MORS, Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami, Ljubljana, Vojkova cesta
61; vsaki delavnik med 9.30 in 11.30 od
21. 8. 2006 naprej. Zastopnik ponudnika je
obvezen pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku pooblastilo o zastopanju ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2006 ali 53 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki
ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki
pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2006
ob 14. uri, Ministrstvo za obrambo, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova
cesta 61, Ljubljana, sejna soba št. 327/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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 22804/86/06
Ob-23435/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rudnik Žirovski vrh d.o.o., Todraž 1,
Gorenja vas, SI – 4224, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): v roke: Brane Lahajnar,
univ. dipl. inž. el., tel. +386/4/515-93-00,
e-pošta: brane.lahajnar@rudnik-zv.si, faks
+386/4/515-93-99.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) toki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor pri izvajanju del sanacije
in končne ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh,
Gorenja vas, Slovenija.
Šifra NUTS SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor pri izvajanju del sanacije in končne ureditve
odlagališča hidrometalurške jalovine
Boršt. Obseg zahtevanih storitev je 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; glavni besednjak, glavni
predmet: 74.27.61.00-5.
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: predmet javnega naročila je nadzor pri izvajanju
del sanacije in končne ureditve odlagališča
hidrometalurške jalovine Boršt. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz specifikacije
del, priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 48,000.000
SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
54 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% ponudbene cene brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 120 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 za čas trajanja pogodbe med naročnikom in izvajalcem gradbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna uredi tev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: valuta 60 dni od potrditve mesečnih računov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca
posla, ki skupino partnerjev, v primeru, da je
tej skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta.

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:
– 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
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 sedež ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
– V primeru skupnega nastopa mora
vsak partner zadostiti navedenim pogojem
(pogoji št. 1, 2, 3, 4 in 5). Vsak podizvajalec
mora zadostiti pogojem št. 1, 2 in 3.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
– 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 v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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;
– Potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; v primeru, da ima ponudnik sedež v tujini tudi izjava, 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:
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– 6) ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben, za kar se šteje, da je ponudnikova višina letnih celotnih skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3 letih (2003,
2004, 2005) znašala najmanj 100,000.000
SIT;
– Zadostitev pogoju št. 6 se ugotavlja kot
zbir zadostitev pogoja vsakega partnerja,
pri čemer morajo vsi partnerji skupaj pogoju
zadostiti 100%.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2003, 2004 in 2005. Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
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:
– 7) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– nadzor in svetovanje pri izvedbi večjih
umetnih nasipov in globokih drenaž v obdobju zadnjih 3 let;
– 8) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– nadzor in svetovanje pri vrtanju in pridobivanju materialov ali izvedbi podzemnih drenažnih objektov v obdobju zadnjih 3 let;
– 9) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– nadzor in svetovanje pri preoblikovanju,
razgrinjanju in utrjevanju materialov ter odvodnjavanju v obdobju zadnjih 3 let;
– 10) uspešna izvedba najmanj 1 storitve
– izvajanje in svetovanje pri geotehničnih
raziskavah in analizah v obdobju zadnjih
3 let;
– 11) vodja nadzora s področja rudarstva
s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o
rudarstvu za tehnično vodenje, v rednem
delovnem razmerju pri samostojnemu ponudniku oziroma vodilnemu partnerju in z
znanjem angleškega ali nemškega jezika;
– 12) nadzornik s področja rudarstva s
strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o
rudarstvu in v rednem delovnem razmerju
pri samostojnemu ponudniku oziroma vodilnemu partnerju;
– 13) najmanj 3 nadzorniki s področja
gradbeništva s strokovnim izpitom v skladu
z Zakonom o graditvi objektov in v rednem
delovnem razmerju pri samostojnemu ponudniku oziroma vodilnemu partnerju, najmanj 1 ima znanje angleškega ali nemškega
jezika;
– 14) geomehanik (geotehnik) s strokovnim izpitom v skladu z Zakonom o rudarstvu
ali Zakonom o graditvi objektov in v rednem
delovnem razmerju pri samostojnemu ponudniku oziroma vodilnemu partnerju;
– 15) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj 1
storitev – nadzor in svetovanje pri izvedbi
večjih umetnih nasipov in globokih drenaž v
obdobju zadnjih 3 let;
– 16) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj 1
storitev – nadzor in svetovanje pri vrtanju in
pridobivanju materialov ali izvedbi podzemnih drenažnih objektov v obdobju zadnjih
3 let;
– 17) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj 1
storitev – nadzor in svetovanje pri preoblikovanju, razgrinjanju in utrjevanju materialov
ter odvodnjavanju v obdobju zadnjih 3 let;
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– 18) najmanj 1 izmed zgoraj določenih
strokovnjakov je uspešno izvedel najmanj
1 storitev – izvajanje in svetovanje pri geotehničnih raziskavah in analizah v obdobju
zadnjih 3 let;
– Zadostitev navedenim pogojem (pogoji
št. 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 in 18) se ugotavlja
kot zbir zadostitev pogoja glavnega izvajalca oziroma izvajalcev in podizvajalcev,
pri čemer morajo glavni izvajalec oziroma
izvajalci in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Referenčna potrdila za uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi in zapletenosti
primerljiva z razpisanimi deli;
– Referenčna potrdila ključnega osebja
za uspešno izvedbo storitev, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli;
– Potrdila o opravljanju strokovnega izpita v skladu z Zakonom o rudarstvu oziroma
Zakonom o graditvi objektov;
– Potrdila o prijavi – odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec M1/2);
– Izjave o znanju angleškega oziroma
nemškega jezika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov in Zakon o rudarstvu.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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. 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 125,18 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 Boršt”. 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: 18. 9. 2006 do
10. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
18. 9. 2006 ob 11. uri, Rudnik Žirovski vrh
d.o.o., Todraž 1, SI-4224 Gorenja vas.
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: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, PP 704, Ljubljana, SI-1001, 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, Ljubljana, SI-1001, 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:
11. 8. 2006.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
Št. 6/34
Ob-23436/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija. e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-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: gospodarska
družba.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: pogodbeni prevozi za obdobje dveh
let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 20.
Glavni kraj izvedbe: območje PLC (poštno logistični center) Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa so pogodbeni
prevozi po sklopih:
I. sklop: PLC Ljubljana–Loka pri Zidanem
Mostu–PLC Ljubljana,
II. sklop: PLC Ljubljana–Komenda–Stahovica–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–
Medvode–PLC Ljubljana,
III. sklop: PLC Ljubljana–Polhov Gradec–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–Zagradec–PLC Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.

II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: PLC Ljubljana–Loka pri Zidanem
Mostu–PLC Ljubljana
1) Kratek opis: PLC Ljubljana–Loka pri
Zidanem Mostu–PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: PLC Ljubljana–Komenda–Stahovica–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–Medvode–PLC Ljubljana
1) Kratek opis: PLC Ljubljana–Komenda–Stahovica–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–Medvode–PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
63000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: PLC Ljubljana–Polhov Gradec–
PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–Zagradec–
PLC Ljubljana
1) Kratek opis: PLC Ljubljana–Polhov
Gradec–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–
Zagradec–PLC Ljubljana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63000000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa so pogodbeni prevozi
po sklopih:
I. sklop: PLC Ljubljana–Loka pri Zidanem
Mostu–PLC Ljubljana,
II. sklop: PLC Ljubljana–Komenda–Stahovica–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–
Medvode–PLC Ljubljana,
III. sklop: PLC Ljubljana–Polhov Gradec–PLC Ljubljana in PLC Ljubljana–Zagradec–PLC Ljubljana.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev.
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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v
roku 30 dni od izdaje računa, ki ga izbrani
ponudnik posreduje naročniku po opravljeni
storitvi. Na računu mora biti označen sklic
na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba/e.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Tehnični pogoji v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
P 6 Izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN – izjava, da je ponudnik
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo.
P 7 Izjava ponudnika, da je kadrovsko
sposoben izvesti JN.
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P 8 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
P 9 Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
P 10 – Izjava ponudnika, ki se prijavlja na
I. sklop, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da bo ponudnik v primeru
izbora, pred sklenitvijo pogodbe o izvajanju pogodbenih prevozov z naročnikom,
le-temu predložil ustrezno pogodbo z varnostno organizacijo, ki bo zanj v primeru
potrebe zagotavljala varnostno spremstvo z
oboroženim varnostnikom ali varnostniki.
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:
1. dokazilo o registraciji,
2. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. potrdilo o nekaznovanosti,
4. dokazilo o poravnanih davkih.
Il.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o finančnem poslovanju: obrazec BON 1/P s podatki in kazalniki za leto
2005 potrdilo/a poslovne/ih bank/e pri kateri/h ima ponudnik odprt/e TRR o ponudnikovi solventnosti.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila :
Merila
Ponderiranje
1. cena rednega prevoza
85
2. cena izrednega prevoza
15
3. starost vozila
5
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 66-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo; 2006/S 068 – 071092 z dne 7. 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: 1. 10. 2006 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo je potrebno v primeru, da želi ponudnik prejeti razpisno dokumentacijo po pošti. Če jo ponudnik natisne s spletne strani Pošte Slovenije
www.posta.si, je ni potrebno plačati.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 10. 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 17. 12. 2006.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 10.
2006 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.

Ob-23442/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Suzana Stražar,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-00, faks 01/478-90-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Čampa, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Čampa, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Upravljanje in vzdrževanje
hidromelioracijskih sistemov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je upravljanje
in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov na območju Slovenije v letu 2006
in 2007. Javno naročilo obsega upravljanje in vzdrževanje namakalnih in osuševalnih sistemov. Naročnik postavlja
pogoja, in sicer, da ponudnik ne more
ponuditi ponudbe za posamezne hidromelioracijske sisteme znotraj razpisanih
sklopov in da mora ponuditi upravljanje
in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Republike
Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I B - Storitve,
kategorija 27, predmet: druge storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: pomursko – prkeški sklop:
območje upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: podravski sklop: območje upravnih enot Maribor, Pesnica, Lenart,
Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: koroški sklop: območje
upravnih enot Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: savinjsko - zasavski
sklop: območje upravnih enot Mozirje, Velenje, Žalec, Laško, Celje, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: dolenjsko - posavski
sklop: območje upravnih enot Sevnica, Krško, Brežice, Trebnje, Novo mesto, Metlika,
Črnomelj, Kočevje, Ribnica.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: centralni in gorenjski
sklop: območje upravnih enot Kamnik,
Domžale, Ljubljana, Litija, Grosuplje, Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: obalno - kraško - notranjski sklop: območje upravnih enot Sežana,
Koper, Izola, Piran, Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Logatec.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
77.10.00.00-1.
2) Kratek opis: goriški sklop: območje
upravnih enot Tolmin, Idrija, Nova Gorica,
Ajdovščina.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: Upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih
sistemov v letu 2006 in 2007 na območju
RS. Ocenjena vrednost javnega naročila za
eno leto znaša 64 mio SIT za vse razpisane
sklope skupaj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 10. 2006, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok 30 dni, način izstavitve računov je
naveden v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov - skupna ponudba,
mora le-ta izpolnjevati pogoje 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: Izpolnjevanje pogojev
iz 42. in 42.a člena ZJN-1, ob upoštevanju
določb Direktive 2004/18/EC in predpisov,
ki urejajo področje javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudniku v zadnjih petih letih ni
bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja v povezavi z organiziranim
kriminalom, korupcijo in pranjem denarja
ter goljufijo zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem in ni vpisan v kazensko
evidenco,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– finančna dokazila: pravne osebe BON
1/P (lahko tudi BON 1) in potrdilo poslovne
banke ali bank, samostojni podjetniki posamezniki BON 1/SP in potrdilo poslovne
banke ali bank,
– izpolnjevanje obveznosti do kooperantov, dobaviteljev in podizvajalcev,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben zagotoviti
upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov,
– da ima ponudnik reference,
– da ima ponudnik v skladu s 5. členom Uredbe o izvajanju nalog na hidromelioracijskih sistemih zaposleno vsaj eno
osebo z visokošolsko izobrazbo gradbene
ali kmetijske stroke, ki je usposobljena za
koordinacijo nalog,
– da ponudnik lahko zagotoviti pisarno
na območju upravljanja in vzdrževanja hidromeliracijskih sistemov,
– da ponudnik razpolaga z ustreznim
vozim parkom, gradbeno in tehnično opremo potrebno za izvajanje javnega naročila,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 948/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 9. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o, številka 02083-0053787157, sklic na številko
948/06, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 9. 2006, do
11. ure. V kolikor je ponudba poslana po
pošti šteje za pravočasno, če prispe do
navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 8. 2006.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 110-1/06
Ob-23444/06
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., kontaktna pisarna: 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: 2006/000444.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava enotne informacijske podpore odločanja pri nadzoru in vodenju prometa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na AC V RS.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.21.0.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava enotne informacijske podpore odločanja
pri nadzoru in vodenju prometa. Podrobnejši opis del je razviden iz poglavja 3 (Projektna naloga) razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,950.000 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):
– 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).
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 izvršenih istovrstnih del s področja izdelave in postavitve informacijskih
sistemov (ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja 5.3 (b) teh Navodil ponudnikom), v
zadnjih treh 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 2006/000444.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 9. 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: 19. 9. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 9. 2006
ob 12. 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: 11. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-23446/06
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., kontaktna pisarna: 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: 2006/000431.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja telekomunikacijske opreme
za vzpostavitev dodatnih zvez.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cestninske postaje na
AC v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.32.3.32-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja telekomunikacijske opreme za
vzpostavitev dodatnih zvez. Podrobnejši
opis del je razviden iz poglavja 3 (Projektna
naloga) razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja je razviden iz Projektne naloge.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,440.000 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.
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):
– 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,
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– samostojni podjetniki priložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije
ter bonitetno informacijo,
– tuji ponudniki priložijo bilančne izkaze
(s prevodom v slovenski jezik).
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 izvršenih istovrstnih del s
področja postavitve oziroma nadgradnje
komunikacijskih sistemov (ki dokazujejo
izpolnjevanje pogoja 5.3 (b) teh navodil
ponudnikom), v zadnjih treh 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000431.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 9. 2006.
Cena: 8.000 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 6.666,67 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: 6. 9. 2006 do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2006
ob 12. 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: 11. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 08/2006 208602

Ob-23170/06

Obvestilo
Naročnik Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3a, Kranj, je v postopku javnega naročila za dobavo kabelskega pribora
1 in 20 kV, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 40, z dne 14. 4. 2006, Ob-10667/06
sprejel odločitev o ustavitvi postopka. Odločitev temelji na 25. členu Zakona o javnih
naročilih.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-23373/06
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., kontaktne osebe:
Mateja Podlesnik, Danijela Homec – 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@elektromaribor.si, internetni naslov: www.elektromaribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktne osebe: vsak delovni dan med
7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik in Danijela Homec tel. 02/220-01-28 / 02/220-01-29
– splošni del; Arpad Gaal; tel: 02/220-07-50
– 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Homec Danijela, pisarna 105 / 1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in 9.30,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-01-29, 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 1 / 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:
transformatorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – skladišče, objekti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne. Ponudbe se lahko predložijo za: vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
ocenjena vrednost javnega razpisa:
102,000.000 SIT brez DDV.
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: (B1) spodaj navedena merila:
1. cena 90 točk,
2. reference 5 točk,
3. kakovost, skladnost, standardi 3 točke,
4. 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: 20. 9. 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: 20. 9. 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: 20. 9. 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
in Danijela Homec, tel: 02/220-01-28 /
02/220-01-29 – za splošni del; Arpad Gaal,
tel: 02/220-07-50 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 418-0003/00013-100002/06

Ob-23438/06

Popravek
Javni razpis za javno naročilo – prva faza
omejenega postopka za priznanje usposobljenosti za področje izvajanja gradbenih
del z oznako 418-03/06, objavljen v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20561/06, se popravi:
– tako, da se polje III.2.1.4) dopolni z
naslednjim besedilom:
III.2.1.4) Časovna veljavnost predloženih
dokazil in bančne garancije za resnost ponudbe se bo presojala glede na prvotno določen datum odpiranja prijav 16. 8. 2006.
– tako, da se polje IV.3.2) nadomesti z
naslednjim besedilom:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani www.praetor.si (rubrika Javna naročila).
– tako, da se polje IV.3.3.) nadomesti z
naslednjim besedilom:
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 2006 do
12. ure; kontrola zračnega prometa Slovenije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
– tako, da se polje IV.3.4.) nadomesti z
naslednjim besedilom:
IV.3.4.) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 9. 2006.
– tako, da se polje IV.3.7.2) Datum, čas
in kraj nadomesti z naslednjim besedilom:
25. 8. 2006 ob 12.30, Kontrola zračnega
prometa Slovenije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 026614
Ob-23377/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/580-83-32, faks
+386/1/580-84-07.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba 502,6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19 grad/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija črpališča Polje (Ureditveno območje MS 8/3).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Polje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.31–2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
I.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.31-2.
2) Kratek opis: sanacija črpališča Polje
(Ureditveno območje MS 8/3).
3) Obseg ali količina: gradbena sanacija
obstoječega črpališča Polje s potrebno strojno in elektro opremo.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: gradbena sanacija obstoječega črpališča Polje s
potrebno strojno in elektro opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 100 dni od oddaje 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti seznam opreme s katero razpolaga.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19 grad/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 9. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 9. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2006
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
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: 9. 8. 2006.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o.
Št. 102/2632/2006
Ob-23401/06
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. 01/474-30-00, 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. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Albinca Suhadolc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-54, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta: Albinca.Suhadolc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
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: 143/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih in obrtniških del – za
obnovo 110 kV stikališča RTP 110/20 kV
Vrtojba.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20 Vrtojba.
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: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 1. 10. 2006 in/ali konec
31. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene 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: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z izbrano
skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov 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
sposobnosti:
Rok izvedbe je od 1. 10. 2006 do 31. 3.
2007.
Garancijski rok za predmet naročila je 10
let od prevzema.
Rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve računa.
Reference v skupni vrednosti najmanj
30,000.000 SIT z DDV dejanskega izvajalca za gradbena in obrtniška dela na elektroenergetskih objektih RTP-jih in RP-jih
napetostnega nivoja 110 kV in več. Upoštevane bodo reference za zadnjih deset
let (10), ponudnik naj navede pogodbenega
partnerja, št. pogodbe, pogodbeni objektprojekt, leto izvedbe, napetostni nivo, obseg del, vrednost v SIT z DDV, kontaktno
osebo naročnika, št. tel., e-mail, upoštevane bodo reference, ki bodo podane na
obrazcu: »Potrdilo o referencah dejanskega izvajalca gradbenih in obrtniških del«
(obrazec priložen v razpisni dokumentaciji).
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.2.1.4) Drugi podatki: ogled objekta bo
dne 23. 8. 2006 s pričetkom ob 10. uri v RTP
110/20 kV Vrtojba, ob prisotnosti predstavnikov naročnika.
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 vsak deloven dan do
6. 9. 2006 od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT +2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 143/2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 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: 6. 9. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana C, IV. nadstropje.
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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: 11. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila o oddaji
naročila
Blago
Ob-23086/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Marijan Gregorinčič, Puhova ulica
10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-51-11,
faks 02/771-36-01, elektronska pošta: pravna.sluzba@komunala-ptuj.si, internetni naslov: www.komunala-ptuj.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-3B/2006.
II.5) Kratek opis: dobava rovokopača.
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: 60 točk,
– rok dobave: 20 točk,
– reference: 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-3B/2006: TERRA JCB
d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Brodnjak,
Dolenjska cesta 244, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-96-00, faks 01/280-96-08,
elektronska pošta: office@terra-jcb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,291.176 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-3B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15362/06.
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: 8. 8. 2006.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Ob-23166/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, po pooblastilu Komunala Kočevje, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Behin,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 01/895-12-60, faks 01/895-16-97.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.52.26.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: delovni stroj za planiranje
odpadkov.
II.5) Kratek opis: nakup novega delovnega stroja za planiranje odpadkov
– nakladač z žlico, za potrebe Komunale
Kočevje, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: do 90 točk,
– garancijski rok: do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: MACO – SL d.o.o., kontaktna oseba: Igor Izda, Mednarodni prehod
št. 1, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/393-73-60, faks 05/393-73-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,360.400 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: 2/99-130/03.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 62 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17168/06.
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: 8. 8. 2006.
Občina Kočevje, po pooblastilu
Komunala Kočevje, d.o.o.
Ob-23188/06
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
1.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Geršak, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-45-41,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: bojan.gersak@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.5) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop A: 60 kosov PC, 9 kosov prenosnik, 68 kosov LCD monitor 17« in 2
kosa LCD monitor 19«,
– sklop B: 17 kosov tiskalnikov,
– sklop C: 1 kos strežnik s programsko opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 14,200.000 SIT.
IV. 1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop A: Liko Pris d.o.o., kontaktna
oseba: Jernej Pristavec, Verd 100A, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-64-24, faks
01/750-64-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: pogodbena vrednost: 16,114.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika sto-

ritev: sklop B: EMG d.d. Žalec, kontaktna
oseba: Polona Borinc, Aškerčeva 4A, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/712-15-47, faks
03/712-15-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
2,517.998,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop C: Liko Pris d.o.o., kontaktna
oseba: Jernej Pristavec, Verd 100A, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-64-24, faks
01/750-64-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: pogodbena vrednost: 1,174.500 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop A - 5,
sklop B - 4 in sklop C - 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-7824/06 dne 24. 3. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 8. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-23216/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.,
kontaktna oseba: Nataša Deželak, Grajska pot 10, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
00386/3/564-27-50, faks 00386/3/565-46-68,
elektronska pošta: info@rtzc.si, internetni
naslov: www.rtzc.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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: 33.25.00.00-7, 33.25.33.00-1,
33.25.34.50-7, 30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/004-938-15.
II.5) Kratek opis: javno naročilo se nanaša na dobavo raziskovalne opreme in je
razdeljeno v štiri sklope, in sicer:
– sklop 1 – oprema za sintiranje plastičnih prahov,
– sklop 2 – ICP – OES spektrometer,
– sklop 3 – centrifuga s sistemom ogrevanja,
– sklop 4 – osebni računalniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Skupna ocenjena vrednost za vse sklope
znaša 354.000 EUR (brez DDV).
Ocenjene vrednosti po posamičnih sklopih (brez DDV):
– sklop 1 – 254.000 EUR,
– sklop 2 – 90.000 EUR,
– sklop 3 – 8.000 EUR,
– sklop 4 – 2.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila, določena v povabilu k oddaji
ponudb.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2003/004-938-15
– Sklop 1: EOS GmbH Elektro Optical System, kontaktna oseba: mr. Peter Rosker,
Robert Stirling-Ring 1, 82152 Krailling,
Germany, tel. ++49(0)89/89336-0, faks
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++49(0)89/89336-285, elektronska pošta:
peter.rosker@eos.info, internetni naslov:
www.eos.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 254.000 EUR.
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. 2003/004-938-15
– Sklop 2: Omega d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/427-32-13, faks
++386/1/427-31-91, elektronska pošta:
omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81.400 EUR.
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. 2003/004-938-15 –
Sklop 4: Bull C.S. d.o.o., kontaktna oseba:
Jure Sirena, Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386(0)1/429-32-06, faks
++386(0)1/283-11-30, elektronska pošta:
info@bull-cs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.923,44 EUR.
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: 2003/004-938-15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– za sklop 1: 1,
– za sklop 2: 2,
– za sklop 3: 1,
– za sklop 4: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-8762/06 z dne 31. 3. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; sklic 2003/004-938-15.
VI.7) Drugi podatki: ker je naročnik za
sklop 3 prejel samo eno ponudbo, ki pa ni
bila sprejemljiva, saj je presegala ocenjeno
vrednost javnega naročila za sklop 3, je za
navedeni sklop izvedel postopek s pogajanji, javnega naročila za sklop 3 pa v tem
postopku ni oddal.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2006.
Regionalni tehnološki center
Zasavje d.o.o.
Ob-23219/06
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: Štefka
Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-54, faks 01/422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@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: 16/06.

II.5) Kratek opis: komplet za proteinsko digestijo in nanos vzorcev na maldi
ploščice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo
izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki
so navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16/06: Omega d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Anton Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/427-32-13, faks 01/427-31-91, elektronska pošta: omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,572.303,33 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: 16/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 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: 9. 8. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 430-344/2005/38
Ob-23269/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi ministrstva za notranje zadeve – Policije. Štefanova ulica 2, Ljubljana,
1501 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 področja
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 oddajo naročila
blaga po odprtem postopku za dobavo čistilnih sredstev, profesionalnih pripomočkov za čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje in papirnato sanitarne konfekcije, št.
430-344/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije dobave so
lokacije posameznih organizacijskih enot
Ministrstva za notranje zadeve RS, lokacije
posameznih organizacijskih enot Policijskih
uprav na območju celotne države.
Šifra NUTS: SI00.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava čistilnih
sredstev, profesionalnih pripomočkov za
čiščenje, splošnih sredstev za čiščenje
in papirnato sanitarne konfekcije, in sicer:
sklop 1: čistilna sredstva za ročno pomivanje posode in čiščenje delovnih površin v
kuhinjah, sklop 2: čistilna sredstva za strojno
pomivanje bele posode v kuhinjah, sklop 3:
čistilna sredstva za poslovne prostore, sklop
4: biološko razgradljiva sredstva, sklop 5:
profesionalni pripomočki za čiščenje, sklop
6: ostala splošna sredstva za čiščenje, sklop
7: papirnato sanitarna konfekcija.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.30.00-3, glavni besednjak, dopolnilni
besednjak: 21.22.21.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 15,961.223,77 SIT z 20%
stopnjo DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-344/2005.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Predhodno informativno obvestilo: UL
št. 116-117, Ob-35833/05 z dne 23. 12.
2005.
Obvestilo o naročilu: UL št. 11,
Ob-2303/06 z dne 3. 2. 2006.
Druge prejšnje objave (če je to primerno): dodatni podatki: UL št. 26, Ob-6852/06
z dne 10. 3. 2006.
Št. naročila: 3
Naslov: Dobava čistilnih sredstev za poslovne prostore
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Uradno
ime: ECOLAB d.o.o., Vajngerlova 4, 2001
Maribor, Slovenija, tel. 02/42-93-100, faks
02/42-93-152.
V.4) Informacije o vrednosti naročila: začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
37,700.000 SIT z 20% stopnjo DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
15,961.223,77 SIT z 20% stopnjo 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: obvestilo o
oddaji naročila se nanaša samo na sklop
3 predmetnega javnega razpisa. Obvestilo
o oddaji naročila za ostale sklope je bilo že
objavljeno.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Ljubljana, 1001 Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljublja-
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na, 1501 Slovenija, e-pošta: jr@mnz.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 8. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-23272/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-20/06-4/1.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za vrtec B-5 Perovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
40,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 95%,
– pogarancijsko vzdrževanje 3%,
– druge ugodnosti ponudnika 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30/2006: Bruma d.o.o.,
Vrhpolje 250, 1240 Kamnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena 31,061.349,76 SIT brez DDV
– vrednost po pogodbi. Upoštevaje merila
za izbor.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Vrednost: ni znana.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-20/06-4/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, Ob 10518/06 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: 9. 8. 2006.
Občina Kamnik
Št. 513/06
Ob-23278/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna služba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
+386/1/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.25.34.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup aparata za merjenje kostne gostote (DXA).
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
23,333.333,33 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena ali
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. končna ponudbena vrednost 80%,
2. kvaliteta 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28/06: nakup aparata za
merjenje kostne gostote: Braintec d.o.o.,
kontaktna oseba: Branko Gantar, Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena 23,333.333,33 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL:
št. 334/06 z dne 2. 6. 2006, Ob-15446/06.
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: 10. 8. 2006.
Klinični center Ljubljana
Št. 3/2006
Ob-23279/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/366-42-67, v roke: Anita Mejač, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si, faks
+386/1/366-43-00.
Internetni naslov naročnika (URL):
www.sodisce.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,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in garancijsko vzdrževanje
osebnih računalnikov in 17«LCD zaslonov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago;
Glavni kraj dobave: sodišča na območju
Republike Slovenije.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
namizne delovne postaje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 265,752.000 SIT po 20%
stopnji DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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;
2006/S 071-074186 z dne 12. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 095-101580
z dne 19. 5. 2006.
Št. naročila: 5/2006
Naslov: dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov in 17 LCD zaslonov
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 8. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FMC d.o.o.,
Letališka 32, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, epošta info@fmc.si, tel. +386/1/520-59-00,
faks +386/1/520-59-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 265,752.000 SIT po 20% stopnji
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: objava predhodnega razpisa v Ur. l. RS, št. 37 z dne
7. 4. 2006, Ob-10072/06 objava javnega
razpisa v Ur. l. RS, št. 51-52 z dne 19. 5.
2006, Ob-14146/06.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 8. 2006.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 1065/08/06
Ob-23349/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta,
kontaktna oseba: Franci Ramšak, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-42-00, faks 02/252-32-45, elektronska pošta: info.pf@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.pf.uni-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2006.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
priklop notranje opreme za del kleti in
pritličja na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 20 mio
SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4/2006: Dobava,
vgradnja in priklop notranje opreme za del
kleti in pritličja na Pravni fakulteti Univerze
v Mariboru: Atlas oprema d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Novak, Samova ulica 12a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37,
faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlasoprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala.
Cena: 20,833.333,34 SIT brez DDV.
Najnižja ponudba: 20,833.333,34 SIT /
najvišja ponudba: 38,821.060 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:
11. 7. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: 65
z dne 23. 6. 2006, Ob-17525/06.
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: 10. 8. 2006.
Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Ob-23386/06
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: obvezilni in sanitetni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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. 02: Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,792.330,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 162.738,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,291.676,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 436.220,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,317.017 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova 6, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,651.232,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dentacom Inženiring, d.o.o., Efenkova cesta
61, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,236.640,54 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,605.844,21 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,709.306,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,904.291,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,609.309,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,222.419,13 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 261.070 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Emporio Meedical, 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 1,201.212,10 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:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26128/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor

d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 7,693.439,64 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85, z dne 23. 9. 2005,
Ob-25345/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-23392/06
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: 03-Enteralna prehrana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
15,000.000 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. 03: Kemofarmacija,

Ob-23441/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.00.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/2006.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina.

Ob-23440/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec Trate, kontaktna oseba:
Alenka Stolnik, Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-66, elektronska pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/2006.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.100.000 kWh/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. 19/2006 - dobava električne energije: Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,78 SIT/kWh.
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: 19/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 11. 8. 2006.
Zavod Hrastovec Trate

Stran

6736 /

Št.

88 / 18. 8. 2006

II.6) Ocenjena skupna vrednost:
70,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18/2006 - ekstra lahko
kurilno olje: Petrol d.d., Dunajska 50, 1527
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 121,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18/2006-utekočinjeni naftni plin: Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 99 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:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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: 11. 8. 2006.
Zavod Hrastovec Trate
Št. 142/06
Ob-23503/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Črnomelj, kontaktna
oseba: Tatjana Špehar, Ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-56-270,
faks 07/30-56-282, elektronska pošta: tatjana..spehar@ssz-slo.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: 1/06-JN.
II.5) Kratek opis:
sukcesivna dobava prehrambenega
blaga za obdobje treh let:
– sklop 1: sveže meso,
– sklop 2: mesni izdelki,
– sklop 4: ribe,
– sklop 7: sveže in suho sadje,
– sklop 8: sveža zelenjava,
– sklop 9: konzervirano sadje,
– sklop 10: konzervirana zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena zelenjava,
– sklop 12: testenine,
– sklop 13: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 14: jajca,
– sklop 15: paštete,
– sklop 16: splošno prehrambeno blago 1,
– sklop 17: splošno prehrambeno blago 2,
– sklop 18: pijače.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 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. sklop 1: sveže meso
in sklop 2: mesni izdelki: Hočevar Agro trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Franc Ho-
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čevar, Dolnja težka voda 7b, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/30-89-235, faks
07/30-89-939.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,410.899 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 4: ribe in sklop
11: zamrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,382.788 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 7: sveže in suho
sadje, sklop 8: sveža zelenjava, sklop 9:
konzervirano sadje, sklop 10: konzervirana
zelenjava in sklop 14: jajca: Krnc d.o.o.,
kontaktna oseba: Pelko Natalija, Mestne
njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-09-00, faks 07/393-09-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,493.323 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 12: testenine in
sklop 13: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija,
tel. 01/36-01-550, faks 01/36-01-570.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,410.584 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 15: paštete in sklop
16: splošno prehrambeno blago 1: 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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,735.248 ST.
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 17: splošno prehrambeno blago 2: Droga Kolinska živilska
ind. d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs,
Kolinska ul. 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-21-500, faks 01/47-21-504.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,137.072 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 18: pijače: Mer-

cator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,686.115 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:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15538/06.
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: 10. 8. 2006.
Dom starejših občanov Črnomelj

Gradnje
Ob-23165/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Prasnic, Koroška cesta 37/b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-66,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: tomaz.prasnic@kp-velenje.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): 50.502.502-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-05/06-VKA.
II.5) Kratek opis: sanacija vodovoda,
kanalizacije in zgornjega ustroja Gubčeve ceste v Velenju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,681.583,96 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. 5/06: PUP d.d.,
kontaktna oseba: Vinko Meža, Koroška
cesta 40a, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-87-00, faks 03/896-87-60, elektronska pošta: joca@pup.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52.220.298,02 SIT,
najnižja ponudba: 52,220.298,02 SIT, najvišja ponudba: 54,165.144,01 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: R-05/06-VKA.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-17012/06.
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. 8. 2006.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-23175/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ormož, kontaktna oseba: Mojca Zorčič,
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) 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:
45.21.22.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00094/2006 7 10.
II.5) Kratek opis: obnova atletske steze
Ormož.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 99/2006:
Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Milan Obran, gr. teh., Hardek 21/c, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-06-40, faks 02/741-06-50, elektronska pošta: Kom.podj.ormoz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 67,425.410 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: 23,7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-00094/2006
7 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18359/06 z dne 30. 6. 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: 8. 8. 2006.
Občina Ormož
Ob-23176/06
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) 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:
45.23.31.20-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-00071/2006 7 10.
II.5) Kratek opis: Obrtna cona Ormož
– povezovalna cesta v industrijski coni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ali
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– ponudbena cena,
– kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 90/2006:
Komunalno podjetje Ormož d.o.o., kontaktna oseba: Milan Obran, gr. teh., Hardek 21/c, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-06-40, faks 02/741-06-50, elektronska pošta: Kom.podj.ormoz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 65,278.204,97 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: 25%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
430-00071/2006 7 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 8. 2006 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-16804/06 z dne 16. 6. 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: 8. 8. 2006.
Občina Ormož
Št. 430-0015/2006
Ob-23200/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žirovnica, kontaktna oseba: Marija Lužnik, dipl. gradb. inž. (UN), Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel.
04/580-91-00, faks 04/580-91-09, elektronska pošta: obcina@zirovnica.si, internetni
naslov: www.zirovnica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA-45.21.41.
II.5) Kratek opis: izgradnja povezovalnega fekalnega kanala od ČN Smokuč do
naselja Studenčice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost brez
DDV: 38,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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. 430-0015/2006: Cestno
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podjetje Kranj, d.d., kontaktna oseba: Mojca
Guzelj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30,
elektronska pošta: info@cpkranj.si, internetni naslov: www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 33,228.074,20 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17524/06 z dne 23. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
Občina Žirovnica
Št. 110-1/06
Ob-23208/06
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:
454.53.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000009.
II.5) Kratek opis: obnova asfalta in hidroizolacije na objektih AC v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. 1: SCT d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Jerala, dipl. inž. grad.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 53,956.410 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: 2006/000009.
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; 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: 8. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-23209/06
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.
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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: 2006/000077.
II.5) Kratek opis: AC Slivnica–Pesnica, pododsek Zrkovska–Pesnica od km
16+300 do km 17+150, krožišče na cesti
RII-437 Šentilj–Pesnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 109,000.000 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 d.d. Ljubljana,
kontaktna oseba: Stanislav Černe, 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: 108,781.342,88 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: 2006/000077.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 26/2006 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: 8. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/06
Ob-23210/06
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
01/300-99-01.
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: 2006/000082.
II.5) Kratek opis: manjša investicijska
vzdrževalna dela na voziščih avtoceste
A1 na odsekih 0031, 0133, 0040 in 0640.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 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: CPM, d.d., Maribor,
kontaktna oseba: Darko Šalamun, dipl. inž.
grad., Iztokova 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 41,585.000 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: 2006/000082.
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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; 28/2006 z dne 17. 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: 8. 8. 2006.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-23224/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00, faks
03/568-08-23,elektronskapošta:info@radece.si;
gospodarstvo@radece.si, internetni naslov:
www.radece.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 354.
II.5) Kratek opis: izgradnja dela I. etape
kanalizacijskega zbiralnika za sanitarne
odpadne vode – Jagnjenica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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: JP Komunala Radeče d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez,
Titova 107, 1433 Radeče, Slovenija, tel.
03/568-02-40, faks 03/568-02-42, elektronska pošta: komunala.radece@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,336.641,29 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:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16087/06 z dne 9. 6. 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: 9. 8. 2006.
Občina Radeče
Ob-23225/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radeče, kontaktna oseba: Jože Renko, org. dela, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče, Slovenija, tel. 03/568-08-00, faks
03/568-08-23,elektronskapošta:info@radece.si;
gospodarstvo@radece.si, internetni naslov:
www.radece.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 371.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne ceste št. 342030 Jagnjenica – Svibno
– sela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– rok izvedbe – 10 točk,
– reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: AGM Nemec
Primož s.p., kontaktna oseba: Primož Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/564-88-41, faks 03/564-88-40, elektronska pošta: agm.nemec@kabelnet.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,609.040 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:
7. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16089/06, z dne 9. 6. 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: 9. 8. 2006.
Občina Radeče
Ob-23271/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: obcina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-20/06-4/1.
II.5) Kratek opis: izgradnja novega vrtca z dovozno potjo B-5 Perovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
320,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 95%,
– pogarancijsko vzdrževanje 3%,
– druge ugodnosti ponudnika 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30/2006: SGP Graditelj
d.d., Maistrova 7, 1240 Kamnik.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 310.597.640,52 SIT brez DDV
– vrednost po pogodbi.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; 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: 351-20/06-4/1.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2006.
I.4) Število prejetih ponudb: 10.
vi.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, z dne 14. 4.
2006, Ob-10518/06.
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: 9. 8. 2006.
Občina Kamnik
Št. 12/06
Ob-23273/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Peter Kovač, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-46, faks 03/896-16-56,
elektronska pošta: Peter.kovac@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.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: JNVV – G – 11/2006 – PK.
II.5) Kratek opis: sanacija strehe na
CVIU v Velenju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
45,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV – G – 11/2006 – PK:
Mins NO 1, podjetje za trgovino, storitve in
gradbeništvo, kontaktna oseba: Stane Mlakar, Cesta Simona Blatnika 18, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena 47,041.203 SIT z DDV.
Valuta 60. dan od dneva prejema pravilno izstavljene in s strani nadzornika potrjene
situacije.
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: JNVV – G – 11/2006
– PK.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Številka obvestila v kazalu UL: št.
68/06 z dne 30. 6. 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: 10. 8. 2006.
Mestna občina Velenje
Ob-23362/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-03, faks 07/498-12-76,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija objekta
Fakulteta za logistiko-gradbeno obrtniška dela in inštalacije.
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. 7/VVG: Begrad d.d.,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, kontaktna
oseba: Gordana Batinić Jakofčič, Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-43-00, faks 07/393-43-61, elektronska pošta: albina.strekelj@begrad.si, internetni naslov: www.begrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 84,532.689,04
SIT, najvišja ponudba 117,695.393,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-57/2006
0601.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-13618/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Občina Krško
Ob-23363/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-03, faks 07/498-12-76,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: obnova glasbene šole
Krško-krajevni program.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: postopek s pogajanji brez predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: pogajanja so
bila izvedena na podlagi tretjega odstavka
20. člena ZJN-1-UPB1 – nesprejemljive ponudbe v odprtem postopku.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.6/VVG: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/481-72-35,
faks 07/481-72-52, elektronska pošta: nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 29,986.145,76
SIT.
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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: 351-03-56/2001
0601.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13617/06 z dne 19. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Občina Krško
Ob-23364/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-03, faks 07/498-12-76,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija kotlovnice in izgradnja prizidka z dvigalom za
objekt Fakulteta za logistiko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: postopek s pogajanji brez predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: pogajanja so
bila izvedena na podlagi tretjega odstavka
20. člena ZJN-1-UPB1-nesprejemljive ponudbe v odprtem postopku.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9/VVG: Begrad d.d.,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, kontaktna
oseba: Gordana Batinić Jakofčič, Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-43-00, faks 07/393-43-61, elektronska pošta: albina.strekelj@begrad.si, internetni naslov: www.begrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 58,359.427,20
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: 351-03-37/2005
0601.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16787/06 z dne 16. 6. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Občina Krško
Št. 430-241/2006-22
Ob-23371/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Ivan Boškovič, tel.
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01/471-21-03, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-817/06-ODP.
II.5) Kratek opis: prenova praznih službenih stanovanj v Ljubljani po seznamu
060606-BI.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
83,333.333 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– roka dokončanja pogodbenih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-817/06-ODP: SPL
d.d., kontaktna oseba: Franc Props, Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-68-61, faks 01/231-11-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe je 62,125.369 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12452/06 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: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Ob-23407/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Neža Dekleva,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
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: JN ND-G-01/06.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del za
rekonstrukcijo obstoječega objekta, v
katerem se bo nahajala muzejska zbirka
oklepnih in artilerijskih vojaških sredstev
v Pivki.
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. 1: Grafit d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Mazij, Cesta Majde Šilc 1, 1317
Sodražica, Slovenija, tel. 01/836-47-01,
faks 01/836-47-02, elektronska pošta: grafit.marija@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 87,475.846,50 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 ND-G-01/06.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19666/06.
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: 10. 8. 2006.
Občina Pivka

Storitve
Ob-23174/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Moravske Toplice, kontaktna oseba: Nada Lutarič, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, tel. 02/538-15-04,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve; kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-03/06-3.
II.5) Kratek opis: opravljanje prevozov
šolskih otrok v šolskem letu 2006/2007.
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:
1. sklop relacij: Prevoz oseb – avtotaksi, Alojz Šinko s.p., kontaktna oseba: Alojz
Šinko, Dolga ulica 3, 9226 Moravske Toplice, Slovenija, telefon: 041/629-455, faks:
02/538-14-69.
2. sklop in 3. sklop relacij: Avtobusni promet d.d. Murska Sobota, kontaktna oseba:
Vesna Rebrica, Bakovska 29a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, telefon: 02/530-16-00,
faks: 02/530-16-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop relacij:
Cena: 27.200,00 SIT/dnevno; najnižja
ponudba: 27.200,00 SIT/dnevno; najvišja
ponudba: 54.525,12 SIT/dnevno.
2. sklop relacij:
Cena: 173.205,28 SIT/dnevno; najnižja
ponudba: 173.205,28 SIT/dnevno; najvišja
ponudba: 225.165,92 SIT/dnevno.
3. sklop relacij:
Cena: 6.462,96 SIT/dnevno; najnižja ponudba: 6.462,96 SIT/dnevno; najvišja ponudba: 9.725,73 SIT/dnevno.
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: 64-03/06-3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 65 z dne
23. 6. 2006, Ob-17528/06.
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: 8. 8. 2006.
Občina Moravske Toplice
Št. 4305-26/2006 19/07208 Ob-23197/06
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: Mojca Zemljarič Bajec, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/234-14-64, faks
+386/2/234-14-52, elektronska pošta: Mojca.zemljaric-bajec©azp.si, internetni naslov:
www.azp.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: priznanje sposobnosti
za revizijo projektne dokumentacije investicij javne železniške infrastrukture.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: prva
faza omejenega postopka – priznanje sposobnosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SŽ Projektivno podjetje
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Edvard Wostner, Vilharjeva 16a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-76-00, faks 01/300-76-36.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Tiring d.o.o., kontaktna oseba: Stipe Šošo, Motnica 11, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-35-55, faks
01/562-35-55.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba: Marko Brezigar, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-45-70, faks 01/291-48-22.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13167/06 z dne 12. 5. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 430-12/2006-12
Ob-23223/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 3/2006 – PSP.
II.5) Kratek opis: zagotavljanje storitev,
ki zahtevajo uporabo podatkov in aplikacij za obračun stroškov dela, do uvedbe
MFERAC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,750.000 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: – tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Rais Računalniške aplikacije in svetovanje
d.o.o., kontaktna oseba: Snežana Dimitrieska, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/241-98-60, faks 01/241-98-80, elektronska pošta: rais@rais.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,700.000 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 –
23/2006 – 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: 9. 8. 2006.
Ministrstvo za obrambo
Št. 410-0096/2006-02
Ob-23280/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 386/1/788-87-84,
e-pošta: obcina-grosuplje@ob.grosuplje.si,
faks 386/1/788-87-64.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti: regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje šolskih prevozov v Občini
Grosuplje v obdobju 2006–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe Občina Grosuplje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prevoz osnovnošolskih otrok v Občini
Grosuplje za obdobje 2006-2009. Naročilo
je oddano samo za šolsko leto 2006/2007.
Pogodbo je možno ob predpostavki gospodarnosti in zagotovitvi sredstev podaljšati za
celotno razpisano obdobje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 63,592.306 SIT z
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 410-0096/02/MK.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; 2006/S 089- 095508 z
dne 11. 5. 2006.
Št. naročila: 410/0096/2006-02/MK
Naslov šolski prevozi v Občini Grosuplje
2006/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 7.
2006.

V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.,
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, mail@lpp.si, tel. 386/1/582-25-00, faks
386/1/582-25-50.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 63,592.306 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež naročila, ki bo s pogodbo
verjetno oddan pod izvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 8. 2006.
Občina Grosuplje
Ob-23348/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Nadja Zapušek,
Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds.si, internetni
naslov: http://www.zvkds.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorije storitve od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 92.52.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005-1.
II.5) Kratek opis: izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje avtocest v Republiki Sloveniji na
arheoloških najdiščih: Gornje njive in
Alsö Mesö, Popava, Lormanjske njive I,
Gomile, Toplak – Kegl gomile.
II.6) Ocenjena vrednost: 221 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
cena 85%,
reference ponudnika 5%,
reference terenske ekipe 5%,
oprema 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: JN-2005-1/13 Gornje njive in Alsö Mesö: Pokrajinski muzej
Murska Sobota, kontaktna oseba: Branko
Kerman, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/527-17-06, faks
02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) 	Podatki o vrednosti pogodbe:
Cena: 71,440.825,92 SIT z DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost: 11,847.029 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/14 Popava:
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Pokrajinski muzej Murska Sobota, kontaktna oseba: Irena Šavel, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/527-17-06, faks 02/521-11-55, elektronska pošta: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
internetni naslov: www.pok-muzej-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala:
Cena: 80,877.851,33 SIT z DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost: 6,103.007 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/15 Lormanjske njive I: Pokrajinski muzej Ptuj, kontaktna oseba: Ivan Žižek, Muzejski trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-92-30, faks
02/787-92-45, internetni naslov: www.pokmuzej-ptuj.si.
V.1.2) 	Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala:
Cena: 25,427.128,38 SIT z DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost: 3,112.540 SIT z DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2005-1/16 Gomile: Univerza na Primorskem, ZRS Koper, kontaktna oseba: dr. Mitja Guštin, Garibaldijeva
1, 6000 Koper, Slovenija, tel. 041/427-796,
faks 01/241-15-96, elektronska pošta: mitja.gustin@zrs-kp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena: 17,070.885,34 SIT z DDV.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost: 5,136.160 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/17 Toplak – Kegl Gomile: Tica sistem d.o.o.,
kontaktna oseba: Gojko Tica, Malovaška
32, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel. 040/374-442, elektronska pošta: ticag@siol.net.
V.1.2) 	Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudb, ki se je upoštevala:
Cena 22,356.859,62 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Objavljena je bila I. faza omejenega postopka. Uradni list RS, št. 10/05,
št. Ob-2824/05 z dne 4. 2. 2005. Uradno
glasilo EU, objava št. S 20-019790 z dne
28. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 8. 2006.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

Stran

6742 /

Št.

88 / 18. 8. 2006

Ob-23357/06
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-2-0004/2006.
II.5) Kratek opis: strokovna opravila na
stanovanjskem področju v Občini Radovljica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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. 430-2-0004/2006:
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.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 15,750.000
SIT, najvišja ponudba: 16,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-2-0004/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 23. 6. 2006,
Ob-17515/06.
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: 10. 8. 2006.
Občina Radovljica
Ob-23358/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/739-17-27, elektronska pošta: lipica@siol.net, internetni naslov:
http://www.lipica.org.
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: širitev pašnih površin.
II.5) Kratek opis: strojna dela pri širjenju pašnih površin, navoz gnoja in zemlje
ter zatravitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
42,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/06: Tisa d.o.o., Ižanska
cesta 213, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 46 z dne 5. 5. 2006,
Ob-12644/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: da; Enotni programski dokument
2004-2006. Ukrep: 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Kobilarna Lipica
Ob-23359/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan
Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks
01/471-05-03, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4-S/2006.
II.5) Kratek opis: dodatne storitve gradbenega inženiringa ter strokovnega nadzora pri gradnji II. faze stanovanjske soseske Pod Šmarno goro v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod 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. JN-4-S/2006: MCM inženiring d.o.o., Spodnje Gameljne 121, 1211
Ljubljana-Šmartno, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala cena (brez DDV): 5,874.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23053-5/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 10. 8. 2006.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 83/06
Ob-23394/06
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
Slovenija in Holding Slovenske elektrarne
d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
Slovenija, za projekt Skupni podvig.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije za
akumulacijski bazen HE Blanca.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije (IP,
PGD, PZR, PZI) in tehnične dokumentacije (projekt izvedenih del, projekt vzdrževanja in obratovanja objekta, projekt
za vpis v uradne evidence).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 389,726.149 SIT brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: pospešeni 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: ne.
Naslov izdelava projektne dokumentacije
za akumulacijski bazen HE Blanca, sklop 1
Vodnogospodarske in energetske ureditve
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IBE
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 245,092.407 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Naslov: izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca, sklop
2 Gradnja in rekonstrukcija cest
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IBE
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: vrednost: 144,633.742 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Postopek s pogajanji brez predhodne
objave za »Izdelavo projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca« je
bil izveden na podlagi 30. člena Direktive
2004/18/EC in 1. točke tretjega odst. 20.
člena Zakona o javnih naročilih – v odprtem postopku, objava v TED publication
59513-2006 (23. 3. 2006) in Uradnem listu
RS, št. 31/06 (24. 3. 2006), sta naročnika
zavrnila obe ponudbi kot nepravilni in oba
ponudnika vključila v pogajanja.
Javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za akumulacijski bazen HE Blanca«, je bilo razdeljeno na tri sklope; sklop 1
– vodnogospodarske in energetske ureditve, sklop 2 – gradnja in rekonstrukcija cest
in sklop 3 -zavarovanje železnice. Naročnika sta edino prispelo ponudbo v postopku s
pogajanji za sklop 3 – zavarovanje železnice, zavrnila kot nesprejemljivo.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 8. 2006.
Infra, izvajanje investicijske dejavnosti
d.o.o., in
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ob-23409/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-120/2004.
II.5) Kratek opis: finančni najem s
postopnim odkupom – leasing objekta
»Ekonomska šola Murska Sobota«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3.340,952.304 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:
(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. 404-01-120/2004: Hypo
leasing podjetje za financiranje d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Martinčič, Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-44-00, faks 01/580-45-42, elektronska pošta: dusan.martincic@hypo.si, internetni naslov: www.hypo-alpe-adria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.032,724.569,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Vrednost: ni znana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-120/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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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: 11. 8. 2006.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-23276/06
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., kontaktni osebi: Karel Jeršin, Jurij Juren, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-12,
01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: karel.jersin@energetika-lj.si, jurij.juren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 25.21.21.00-1, 25.21.25.00-5,
27.21.00.00-0, 28.50.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: PDP-14/06 P in PDP-20/06.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
izvajanje strojnih del na plinovodnem
omrežju naročnika po sklopih:
1. sklop: zaporne armature – nadzemna
vgradnja,
4. sklop: prehodni kosi jeklo / PE,
7. sklop: fazonski kosi za PVC cevi: podsklop 7.1, podsklop 7.4,
11. sklop: PE cevi,
12. sklop: omarice za glavno plinsko zaporno pipo,
17. sklop: rezervni deli: postavka 1
(17.1), postavka 4 (17.4).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,000.000 SIT za tri leta.
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. PDP-14/06 - 1. sklop:
zaporne armature – nadzemna vgradnja:
N & A, d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Andrej
Krivec, Malgajeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-72-90, faks 03/426-72-95, elektronska pošta: nac.celje@siol.net, internetni
naslov: http://www.n-a.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
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upoštevala (brez DDV): izbrana cena:
25,895.756 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. PDP-14/06
- 4. sklop: prehodni kosi jeklo / PE: N & A,
d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Andrej Krivec, Malgajeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-72-90, faks 03/426-72-95, elektronska pošta: nac.celje@siol.net, internetni
naslov: http://www.n-a.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Izbrana cena: 6,723.825 SIT brez DDV.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. PDP-14/06 - 7. sklop:
fazonski kosi za PVC cevi, podsklop 7.1.:
N & A, d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Andrej
Krivec, Malgajeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-72-90, faks 03/426-72-95, elektronska pošta: nac.celje@siol.net, internetni
naslov: http://www.n-a.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 1,102.335
SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. PDP-14/06 - 7. sklop:
fazonski kosi za PVC cevi, podsklop 7.4.:
N & A, d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Andrej
Krivec, Malgajeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-72-90, faks 03/426-72-95, elektronska pošta: nac.celje@siol.net, internetni
naslov: http://www.n-a.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 2,160.413
SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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.
PDP-14/06-11. sklop: PE cevi: Totra plastika, d.d., kontaktna oseba: Tomaž Kutnjak,
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-42-20, faks 01/587-42-28,
elektronska pošta: info@totraplastika.si, internetni naslov: http://www.totraplastika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 13,409.219,69
SIT, najnižja ponudba: 13,409.219,69 SIT /
najvišja ponudba: 13,868.395,16 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. PDP-20/06-12. sklop: omarice za glavno plinsko zaporno pipo: Kvader,
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Marko Trček, s.p., kontaktna oseba: Marko
Trček, Obrtna ulica 3, 1354 Horjul, Slovenija, tel. 01/754-07-30, faks 01/750-01-14,
elektronska pošta: info@kvader.si, internetni naslov: smita@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 9,366.100 SIT,
najnižja ponudba: 9,366.100 SIT / najvišja
ponudba: 11,855.372 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. PDP-02/06-17. sklop:
rezervni deli, postavka 1 in 4: N & A, d.o.o.
Celje, kontaktna oseba: Andrej Krivec,
Malgajeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-72-90, faks 03/426-72-95, elektronska pošta: nac.celje@siol.net, internetni naslov: http://www.n-a.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: postavka 1:
3.740 SIT, postavka 4: 12.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. PDP-14/06 P.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
Skupna oddana vrednost naročila za vse
sklope po okvirnih triletnih količinah brez
DDV je 49,307.288,69 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. PDP-20/06
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: skupna oddana vrednost naročila za oddani
sklop 12 po okvirnih triletnih količinah brez
DDV je 9,366.100 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-14/06 P in
PDP-20/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2006 in 20. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6/2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2005/S

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
228-225491 z dne 26. 11. 2005 in 2006/S
34-037436 z dne 18. 2. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 8. 2006.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Ob-23355/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Milena Lavrin Arh, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/562-61-44, faks 03/565-21-00, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava orodja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. 14: Poslovni sistem Mercator d.d., kontaktna oseba: Anton Jelenko,
Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-67, faks 01/560-33-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,297.939,28 SIT.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. 14: Merkur d.d., kontaktna
oseba: Tanja Cekič, Cesta na okroglo 7,
4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-81-36,
faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,558.345 SIT.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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: 13.
V.4.2) Javno naročilo št. 14.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
6,297.939,28 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni
od dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 13.
V.4.2) Javno naročilo št. 14.

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
3,558.345 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
46, Ob-12773.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 8. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 102/2569/2006
Ob-23405/06
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Martin.Hostnik @eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 123/2006.
II.5) Kratek opis: dobava opreme DV,
zaščitne vrvi z vgrajenim optičnim kablom in spojne ter obešalne opreme za
objekt: DV 2x110kV Toplarna – Polje Beričevo, po naslednjih sklopih: sklop
A: vodnik, zaščitna vrv; sklop B: zaščitna
vrv OPGW kabel s priborom; sklop C:
izolacija DV, obesni in spojni material za
izolatorje in vrvi, ozemljitve, oštevilčenje
in zaznamovanje DV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350,000.000 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. 123/2006
(za sklop A naveden pod tč. II.5): Eltima
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Maček,
Šlandrova ul. 8a, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija, tel. ++386/1/560-21-34, faks
++386/1/560-21-40, elektronska pošta: Logar.nadja@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,351.420 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 123/2006 (za
sklop B naveden pod tč. II.5): Elektroteh-
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na Elex d.o.o., kontaktna oseba: Anton
Štampfel, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/23-44-714, faks
++386/1/23-44-734, elektronska pošta: Anton.stampfl@elex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37,361.924,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 123/2006 (za sklop
C naveden pod tč. II.5): Družinsko podjetje Kosič d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Kosič, Ruperče 12, 2231 Pernica,
Slovenija, tel. ++386/2/644-61-00, faks
++386/2/644-61-05, elektronska pošta:
Gorazd.kosic@kosic.si, internetni naslov:
www.kosic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,648.589 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 123/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 90,434.400,60 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 71 z dne
7. 7. 2006 in EU št. 2006/S 130-139517 z
dne 12. 7. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 102/2568/2006
Ob-23403/06
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Martin.Hostnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 105/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnjo objekta DV
2x110 kV Toplarna – Polje – Beričevo
po naslednjih sklopih: sklop-A: gradbena dela za podzemni kabel, sklop-B:
gradbena dela za nadzemni vod, sklopC: izdelava, dobava in montaža jeklenih
konstrukcij; sklop-D: izdelava, dobava in
montaža opreme za varno plezanje.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 970,000.000 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. 105/2006 – sklop-A: gradbena
dela za podzemni kabel: RGP, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Riček, Rudaska 6, 3320
Velenje, Slovenija, tel. ++386/3/89-82-157,
faks ++386/3/58-69-152, elektronska pošta: Franc.ricek@rlv.si, internetni naslov:
www.rgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 585,823.552,24 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 105/2006 – sklop-B: gradbena dela za nadzemni vod: Dalekovod,
d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar,
Zavetiška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/25-61-589, faks ++386/25-61-596,
elektronska pošta: bogdan@dalekovod.si,
internetni naslov: www.dalekovod.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 75,054.576,29 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 105/2006 – sklop-C:
izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij: Elektroservisi d.d., kontaktna oseba: Marijan Premk, Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija, tel. ++386/1/58-00-432, faks
++386/1/58-00-422, elektronska pošta: Marijan.Premk@elektroservisi.si, internetni naslov: www.elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 136,569.839,65 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 105/2006 – sklop-D: izdelava, dobava in montaža opreme za varno plezanje: RGP, d.o.o., kontaktna oseba:
Bogdan Ravnikar, Zavetiška 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/25-61-589,
faks ++386/1/25-61-596, elektronska pošta:
bogdan@dalekovod.si, internetni naslov:
www.dalekovod.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,958.105,12 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 105/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 970,000.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
23. 6. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 49/2530/2006
Ob-23169/06
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:
Slavko Grajfoner, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-30-00,
faks +386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Slavko.Grajfoner@eles.si, internetni naslov
(URL): www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 94/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava študij za potrebe prenosnega omrežja Slovenije, in
sicer:
1. Temeljna raziskava elektromagnetnih
polj v delovnem okolju EE objektov prenosnega elektroenergetskega sistema RS.
2. Identifikacija možnosti uvajanja sistema celostnega upravljanja z energetsko
infrastrukturo prenosnega omrežja.
3. Analiza vgradnje postaje za opazovanje in predikcije zaledenitev z avtonomnim
električnim napajanjem.
4. Preobremenjevanje transformatorjev v
havarijskih razmerah PEE sistema.
5. Definiranje modela za dinamične analize.
6. Tehnično/ekonomska
upravičenost
uvedbe sodobnih mobilnih radio telefonskih
komunikacij za obratovalno – vzdrževalne
potrebe in potrebe komunikacij v primeru
izrednih razmer v elektroenergetskem sistemu Eles-a.
Za študijo pod št. 6 ni prispela nobena
pravilna ponudba. Izdelava študije pod št. 6
se ne odda nobenemu ponudniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
50,000.000 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. 94/2006 (za študiji št. 1
in 4 navedeni pod tč. II.5): Elektroinštitut
Milan Vidmar, kontaktni osebi: mag. Rudi
Vončina, mag. Maja Končan – Gradnik,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-37-09, faks +386/1/425-33-26,
elektronski pošti: Rudi.voncina@eimv.si,
Maja.koncan-Gradnik@eimv.si, internetni
naslov: www.eimv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena za študijo (št. 1) 6,900.000 SIT brez
DDV; (št. 4) 11,000.000 SIT brez DDV.
V.1.1) 	Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 94/2006 (za študijo št. 2
navedena pod tč. II.5): Korona d.d., kontaktna oseba: Ivan Lorencin, Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/280-35-00, faks +386/1/280-35-20,
elektronska pošta: Ivan.lorencin@korona.si,
internetni naslov: www.korona.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena za študijo (št. 2) 8,320.000 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 94/2006 (za študijo št. 3
navedena pod tč. II.5): Artes d.o.o., kontaktna
oseba: Jure Lodrant, Efenkova 61, 3320 Velenje, Slovenija, tel. +386/3/897-67-00, faks
+386/3/586-44-69, elektronska pošta: Artes.artes@si, internetni naslov: www.artes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena za študijo (št. 3): 10,000.000 SIT
brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 94/2006 (za študijo št. 5
navedena pod tč. II.5): Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: prof. dr. Rafael Mihalič, Tržaška 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/476-84-38,
faks +386/1/476-82-89, elektronska pošta:
Rafael.mihalic@fe.uni-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
Cena za študijo (št. 5) 4,200.000 SIT
brez DDV.
V.4.2) Javno naročilo št. 94/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost: 48,504.000 SIT brez DDV.
V.4.2.2) Ali je država vključena v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 8. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javna naročila male
vrednosti
Ob-23370/06
Naročnik: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.
Pridobitev
razpisne
dokumentacije: osebno na sedežu naročnika, pisno
po pošti, elektronski pošti na naslovu
jnmv.internet@kapitalska-druzba.si ali telefaksu 01/47-46-747.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet naročila: izvedba tehnične
prenove spletnih strani Kapitalske družbe, d.d. v obdobju enega leta:
Predmet naročila vsebuje:
– tehnično prenovo spletne strani Kapitalske družbe, d.d.
– sistem za upravljanje spletne vsebine,
po potrebi nakup licence in vzdrževanje
licence ponujenega sistema za obdobje
3 let,
– vzpostavitev sistema za samostojno
upravljanje, vzdrževanje in varovanje spletnih strani Kapitalske družbe, d.d.
Okvirni znesek naročila (brez DDV): 5
mio SIT.
Sklopi: javno naročilo ni razdeljeno na
sklope.
Vsebina ponudbe:
Glavne sestavine ponudbene dokumentacije so:
– predračun za izvedbo predmeta naročila in posredne stroške, ki niso predmet
naročila,
– opis izvedbe predmeta naročila,
– terminski načrt,
– opredelitev projektne skupine,
– navedba referenc ponudnika.
Merila za vrednotenje ponudb so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Roki za izvedbo postopka:
– rok za oddajo ponudbe: 5. 9. 2006 do
10. ure,
– interno odpiranje ponudb: 5. 9. 2006
ob 10.30,
– predviden datum odločitve: 26. 9.
2006.
Kapitalska družba, d.d.

Javni razpisi
Št. 23/2006

Ob-23368/06
Popravek
V zvezi z 22. javnim razpisom, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63/06, vam
sporočamo, da je rok za prijavo podaljšan
do 31. 10. 2006. Hkrati vas prosimo, da vlogi priložite fotokopijo diplome dodiplomskega študija.
Ad futura, javni sklad
Št. 96000-1/2006/1
Ob-23415/06
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
36/04-UPB, 69/05 – odl. US RS in 21/06 –
odl. US RS) in 4. člena Pravilnika o nagradah
in priznanjih na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 74/99 in 82/06) objavlja
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo
na področju socialnega varstva v letu
2006
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za
izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva. Nagrade in priznanja se podelijo za izjemne uspehe pri delu na področju
socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki
socialnega varstva, k utrjevanju človekovih
pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za
neposredno delo z uporabniki socialnega
varstva, ki je prispevalo k integraciji uporab-

nikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti
in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje:
– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih (dve
nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih
področjih dela (tri priznanja).
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno
nagrado ali priznanje:
Za nagrado za življenjsko delo lahko
kandidirajo strokovni delavci/delavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in
ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 30 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela v zadnjih dveh letih, lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na
področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena
skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o
nagradah in priznanjih za delo na področju
socialnega varstva, (Uradni list RS, št. 74/99
in 82/06).
4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti
zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in
drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti
k predlogu:
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih osebnih
podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga, v katerem
mora biti podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v
skladu s posameznimi elementi meril za
dodelitev nagrade ali priznanja iz osmega
člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na
področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov,
posameznikov/posameznic in organizacij, ki
predlog podpirajo.
6. Predloge je treba poslati s priporočeno
pošiljko na Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, s
pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in
priznanja za delo na področju socialnega varstva« najkasneje do 18. 9. 2006. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je oddana
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
7. Nagrade in priznanja bo podelil minister za delo, družino in socialne zadeve
na posebni svečanosti v mesecu decembru
2006.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 35502-62/2005-5
Ob-23380/06
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje objavlja na
podlagi 19. člena Uredbe o koncesijah za
rabo vode za proizvodnjo električne energije
na delih vodnih teles vodotokov SavinjaLetuška struga, reka Reka-Žagarjeva mlinščica (Ur. l. RS, št. 61/05-v nadaljevanju:
uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode na
delih vodnih teles vodotokov SavinjaLetuška struga in reka Reka-Žagarjeva
mlinščica za proizvodnjo električne
energije
I. Predmet koncesije: raba vode za proizvodnjo električne energije na vodotokih Savinja-Letuška struga in reka Reka-Žagarjeva
mlinščica
Deli vodnih teles
(ime površinske vode, na kateri
je del vodnega telesa, ki se
rabi za proizvodnjo električne
energije)
Savinja-Letuška struga
reka Reka-Žagarjeva mlinščica

Občina
(ime)
Braslovče
Pivka

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz
državnega koordinatnega sistema (v GaussKrügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih
topografskih načrtih Republike Slovenije v
merilu 1:5000.
II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: redni izpisek o vpisu pravne osebe v sodni register, ki ga izda
pristojno okrožno sodišče in ni starejši od
3 mesecev, za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo, da je vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov (oziroma priglasitveni list), ki ga izda Ministrstvo za financeAgencija za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) in ni starejše od 3 mesecev in za
druge fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.
2. Potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda Davčna
uprava Republike Slovenije in ne sme biti
starejše od 30 dni.
3. Idejno zasnovo hidroelektrarne do 10
MW nazivne moči, ki vsebuje: tehnični opis
objekta, opis tehnološkega dela z navedbo
opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije z
osnovnimi gabariti.
4. Načrt parcele (kopija katastrskega načrta) z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev.
5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene
opreme, pridobljeni projekti, zemljišča ipd).
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se v skladu z uredbo podeli za dobo

Št.

trideset let. Ta rok tridesetih let začne teči z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav.
Razpisna dokumentacija se pridobi na
Ministrstvu za okolje in prostor in energijo,
Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, in sicer v tajništvu
Urada za upravljanje z vodami pri Špeli Žabjek, tel. 01/478-45-50.
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pri čemer
mora prijavi priložiti vse zahtevane priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: “Ne odpiraj - prijava - Javni razpis za podelitev
koncesije za rabo vode na delu vodnega
telesa vodotoka Savinja-Letuška struga
oziroma reka Reka-Žagarjeva mlinščica za
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VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka
za vložitev prijav pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa.
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega
razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če se
nanj prijavi le en prijavitelj.
VIII. Merila za izbor koncesionarja.

Koordinate gorvodne
meje dela vodnega
telesa
Yzg / Xzg/ / Hzg

Koordinate dolvodne meje
dela vodnega telesa
Ysp / Xsp /Hsp

Srednji
pretok
Q (m3/s)

Potencialna energija
dela vodnega telesa
Wp (MWh/leto)

5 501 823
5 130 329
311,20
5 429 991
5 056 356
363,07

5 502 082
5 130 151
308,50
5 429 743
5 056 425
359,80

0,450

141

6,920

283

proizvodnjo električne energije” ter firmo in
sedežem pravne osebe oziroma imenom
in priimkom in naslovom fizične osebe, je
treba vložiti v zaprti ovojnici na Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencijo Republike
Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana, prispeti do vključno 3. 10. 2006
do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne
3. 10. 2006 ob 14. uri v sobi št. 200/II.
nadstropje Ministrstva za okolje in prostor,
Agencije Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, Ljubljana. Pri odpiranju
prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, če predložijo pisno pooblastilo prijavitelja.

Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost za izvajanje koncesije,
– ponujeno plačilo za koncesijo.
IX. Prednostna merila.
Prednostna merila za izbor koncesionarja so:
– ponujeno višje plačilo za koncesijo,
– razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije,
– dosedanja vlaganja v pridobitev tehnične in upravne dokumentacije za koncesijo,
ki je predmet te uredbe.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu:
odgovorna oseba za dajanje informacij o
javnem razpisu je: Franc Dobovičnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b,
Ljubljana, tel. 01/478-44-59.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje

Št. 328-1-1/2006-26
Ob-23453/06
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ARSKTRP), na podlagi drugega odstavka
17. člena v zvezi z 9. členom Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leto
2005 in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/04, 10/05,
72/05, 34/06, 43/06, 79/06 in 83/06), (v nadaljevanju: Uredba), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
pomoči mladim kmetom za prevzem
kmetij v letu 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot pomoč mladim kmetom,
za prevzem kmetij na podlagi izročilne ali

darilne pogodbe oziroma pravnomočnega
sklepa o dedovanju.
Sredstva pomoči mladim kmetom za prevzem kmetij se dodelijo v obliki enkratne
finančne pomoči na podlagi doseženih in
ovrednotenih točk.
Podpora za ta namen je določena v 9.
členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v 5. točki 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za
proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št.
45/05, 69/05, 11/06 in 55/06) na proračunski postavki 5538 – Programi podpor za
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.
Višina nepovratnih sredstev za ta namen
znaša za leto 2006 do 166,340.000 SIT iz
virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in do 52,682.000 SIT iz sredstev
proračuna za leto 2007.
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II. Upravičenci
Upravičenci do podpor so kmetije, ki se
uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi I. k Uredbi
Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
Evropske skupnosti pri pomoči za majhna
in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne
13. 1. 2001, str. 0033; z vsemi spremembami), razen pašnih in agrarnih skupnosti,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu
z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju
Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Tem upravičencem bo podpora dodeljena v skladu z določili Uredbe Komisije (ES) št. 1/ 2004 z dne 23. decembra
2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o
ustanovitvi ES za državno pomoč malim in
srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1, z dne 3. 1. 2004,
str. 0001; z vsemi spremembami).
III. Predmet podpore
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot pomoč mladim kmetom,
za prevzem kmetij na podlagi izročilne ali
darilne pogodbe oziroma pravnomočnega
sklepa o dedovanju (v nadaljevanju: pogodba, sklep).
Upravičljivi stroški, ki izhajajo iz naslova
lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva, so stroški mladega prevzemnika
in so vključeni v merilo za ocenjevanje vlog
v VII. poglavju tega razpisa, v 5. alineji 1.
točke.
Kot stroški se štejejo:
– notarski stroški, sodni stroški;
– stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi;
– izplačilo dednih deležev;
– stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev.
Stroški se upoštevajo na podlagi dokazila o plačilu. Davek na dodano vrednost ni
upravičljivi strošek.
Pri izplačilu dednih deležev so upravičljivi stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva in so
opredeljeni v merilih za ocenjevanje vlog v
VII. poglavju tega razpisa, v 5. alineji 1. točke samo stroški izplačila dedičev (v denarju
in/ali v lesu), ki so navedeni v darilni, izročilni pogodbi oziroma v pravnomočnem sklepu
o dedovanju. Dediči prenosnikov morajo z
lastnoročnim podpisom na izročilni oziroma
darilni pogodbi izjaviti, da po smrti prenosnikov ne bodo uveljavljali zakonitega oziroma
dednega deleža.
V primeru izplačila v denarju je darilni ali
izročilni pogodbi potrebno priložiti dokazilo
o dejansko opravljenem izplačilu dedičem
(bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da
je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih
poti z originalnim žigom banke, prek katere
je bila transakcija opravljena).
V primeru izplačila dednih deležev v
lesu se upošteva že opravljen posek lesa,
kar mora biti dokazljivo na podlagi notarsko
overjene izjave prejemnika lesa, da je les
dejansko prejel in potrdila Zavoda za gozdove Slovenije, da je bil les dejansko posekan.
Vrednost lesa mora oceniti sodni cenilec ali
sodni izvedenec, ki je pristojen za določeno
področje. Priložen mora biti cenilni zapisnik
oziroma izvedensko mnenje.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
a) Skupni splošni pogoji:
Upravičenec mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
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mentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
pridobitve sredstev.
b) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija:
1. Kmetija mora biti prijavljena v evidenci
kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. Kmetijsko gospodarstvo je moralo v
tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku
posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu za
»Neposredna plačila za leto 2006« kakor jih
določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike.
3. Ob oddaji vloge mora biti prevzeta celotna kmetija s strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in njegovega
zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske skupnosti. Iz prevzema so lahko
izključena zemljišča v velikosti do 0,5 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč, ki jih lahko
zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev, ob upoštevanju pogojev, da
ima upravičenec ob oddaji vloge v uporabi
vsaj za 5 ha primerljivih kmetijskih površin v
dejanski rabi, od tega vsaj 3 ha v lasti. Če
je stanovanjsko vprašanje mladega prevzemnika na naslovu kmetije že rešeno, lahko ostale stanovanjske površine ostanejo
v lasti prenosnika. Stanovanjsko vprašanje
prevzemnika je rešeno, če mladi prevzemnik poseduje javno veljavno listino s katero dokazuje rešen stanovanjski problem,
v nasprotnem primeru je predmet lastninskega prevzema tudi stanovanjska enota
prenosnika.
4. Upravičenec mora predložiti načrt gospodarjenja kmetije, najmanj za obdobje petih let šteto od dneva oddaje vloge na javni
razpis. Načrt gospodarjenja kmetije mora
imeti naslednje vsebine:
– osnovni podatki o mlademu prevzemniku in o kmetijskem gospodarstvu;
– prodajni trg;
– tehnologija;
– vizija kmetijskega gospodarstva – načrti za prihodnost.
5. Upravičenec mora imeti ob oddaji vloge vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
v dejanski rabi od tega vsaj 3 ha v lasti. Kot
dejanska raba kmetijskih zemljišč se šteje kmetijska zemljišča, ki jih ima kmetijsko
gospodarstvo v uporabi in so prijavljena v
registru kmetijskih gospodarstev in evidenci
subjektov po grafičnih enotah rabe zemljišč
kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: GERK), skladno s predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike v
letu 2006. Iz GERKOV mora biti razvidno,
da kmetijsko gospodarstvo zagotavlja predpisane minimalne obsege dejanske rabe
kmetijskih zemljišč. Te obsege mora imeti
kmetijsko gospodarstvo v uporabi za obdobje vsaj petih let od dodelitve nepovratnih
sredstev. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hme-

ljišč (GERK 1160), oljčnikov (GERK 1230)
in ostali trajni nasadi (GERK 1240) ali trajne
rastline na njivskih površinah (drevesnice,
trsnice, matične rastline sadike trajnih rastlin, zarodišča, zelišča, rezano cvetje, trajne zelenjadnice (GERK 1180) ali
– 0,2 ha rastlinjakov (GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov (GERK 2000) ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
Šifrant katastra dejanske rabe kmetijskih
zemljišč je povzet iz Pravilnika o katastru
dejanske rabe kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS,
št. 6/05).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje raba po GERKIH. V
primeru rabe gozdnih površin se šteje raba
po zemljiškem katastru.
6. Določba iz prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu in ostalih čebeljih
proizvodov ter za vzrejo čebeljih matic. V
takem primeru mora imeti upravičenec ob
oddaji vloge v uporabi vsaj 3 ha primerljivih
kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega
vsaj 1 ha v lasti (skladno z GERKOM) in
najmanj 40 čebeljih družin, kar mora biti
razvidno iz Centralnega registra čebelnjakov, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa, mora najkasneje eno leto
po prejetju sredstev uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN
metodologiji ter mora spremljati rezultate
gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še
pet let po izplačilu sredstev iz naslova tega
ukrepa. Upravičenec se zavezuje, da bodo
v primeru izbora njegove kmetije v vzorec
poročevalskih kmetij knjigovodski podatki
na razpolago tudi Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
8. Prvi lastniški prevzem kmetije mora
biti opravljen najkasneje 12 mesecev pred
izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot datum prvega lastniškega prevzema se šteje datum zaprtja javnega razpisa
kolikor predlog za vpis lastnine, ki je bila
predmet prevzema, v zemljiško knjigo ni bil
vložen več kot 24 mesecev pred zaprtjem
javnega razpisa.
9. Kmetija mora biti ob oddaji vloge ekonomsko vitalna. To pomeni, da mora iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se odvija
na kmetijskem gospodarstvu, dosegati letne
prihodke vsaj v višini minimalne bruto letne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Pri izračunu letnega prihodka kmetije
iz kmetijske dejavnosti se morajo upoštevati podatki veljavnega Kataloga kalkulacij
za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah
v Sloveniji, ki ga je izdelala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in izdala Kmetijska založba leta 2001.
10. Kmetija mora ob oddaji vloge oziroma najkasneje v treh letih po prejemu
sredstev izpolnjevati vse minimalne standarde glede higiene, okolja in dobrega počutja živali.
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi
kmet:
1. biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, rojen leta 1966;
2. ne glede na prvo alinejo je nosilec
kmetijskega gospodarstva lahko v letu objave javnega razpisa tudi mlajši od 40 let;
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3. gre za njegov prvi lastniški prevzem;
4. ima stalno prebivališče na naslovu
kmetije, ki je predmet prevzema;
5. obvezuje se, da bo opravljal dejavnost
skladno z načrtom gospodarjenja kmetije ter
da bo nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči
iz naslova tega ukrepa, razen v primeru
višje sile.
Za primer višje sile se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna
poklicna nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če
tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko
je bila sprejeta zaveza, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče
gospodarstva, namerno uničenje objektov
za živino na kmetijskem gospodarstvu, epidemična bolezen, ki prizadene vso kmetovo
živino ali njen del).
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec, v primeru njegove
invalidnosti ali smrti pa svojci, nemudoma
oziroma najpozneje v tridesetih dneh od dogodka obvestiti ARSKTRP.
6. ob oddaji vloge mora biti ustrezno
usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti se šteje:
– najmanj poklicna kmetijska izobrazba
ali sorodna agroživilska izobrazba ali kme-

Št.

tijski sorodna izobrazba (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska), ali
– katerakoli druga poklicna izobrazba in
triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
ali srednjih šol s posebnim poudarkom na
kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali
– uspešno končana osnovna šola in vsaj
5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali
– vsaj 10 let delavnih izkušenj na kmetiji
ali v posamezni kmetijski dejavnosti.
V primeru opravljenega preizkusa znanja iz tretje alineje mora imeti vlagatelj tudi
uspešno končano osnovno šolo ali vsaj 10
let delavnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti.
V. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isti namen le iz naslova enega ukrepa
Uredbe.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije.
Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije ne sme presegati
5,000.000 SIT na upravičenca.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu za
najem in poplačilo posojil na kmetijskem
gospodarstvu.

Merilo
Največje
		
št. točk
1. Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva 20
2. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje
50
3. Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva
70
4. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje
20
5. Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa
kmetijskega gospodarstva
35
Skupaj točk
195
Ocene:
A. Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva - kumulativno seštevanje: najmanj 6, največ 20 točk.
Območje za kmetijsko pridelavo v skladu s
Seznamom območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost (kmetija se uvrsti v tisto območje, v katerem leži več kot 50% kmetije):
12t.
– hribovska in gorska območja
– druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
10t.
8t.
– območja s posebnimi naravnimi omejitvami
– območja izven območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost
4t.
Območje, ki je prednostno glede na vzpodbujanje skladnega regionalnega razvoja v skladu z
Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja
spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
(Ur. l. RS, št. 44/01):
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v
seznam A območij
8t.
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v
seznam B območij
6t.
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v
seznam C območij
4t.
– sedež kmetije se nahaja v občini, ki spada v
seznam D območij
2t.
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Izplačila dednih deležev v zemljiščih in/ali
gradbenih objektih niso upravičljiv strošek.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni finančni pogoji
Višina dodeljenih sredstev za pomoč
mladim kmetom za prevzem kmetij znaša
največ 3,900.000 SIT na upravičenca. Določi se na podlagi doseženih točk pri ocenitvi
prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje in omejitve. Sredstva pomoči
mladim kmetom za prevzem kmetij se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na
podlagi doseženih in ovrednotenih točk.
VII. Kriteriji za točkovanje vlog:
1. višina sredstev se določi na podlagi
doseženih točk pri ocenitvi prispelih vlog,
ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje in
omejitve. Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo naslednja merila:
– razvojni in regionalni vidiki kmetijskega
gospodarstva,
– tržni in ekonomski elementi kmetijske
proizvodnje,
– socialni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– okoljski vidiki kmetijske proizvodnje,
– stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva.
2. vsa merila se točkujejo. Če bo na razpis prispelo več vlog, kakor je razpoložljivih sredstev, se vrednost točke sorazmerno
zniža.

B. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje: najmanj 20, največ 50 točk.
Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi – skladno s C
obrazcem:
– kmetija uporablja nad 20,1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
22t.
– kmetija uporablja med 15,1 in do 20 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
18t.
– kmetija uporablja med 12,1 in do 15 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
16t.
– kmetija uporablja med 10,1 in do 12 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
16t.
– kmetija uporablja med 8,1 in do 10 ha primerljivih kmetijskih zemljišč
14t.
12t.
– kmetija uporablja med 5,1 in do 8 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč
ali
– za čebelarje: kmetija uporablja med 3 ha in 8 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč
12t.
Profesionalnost kmetovanja v aktivni življenjski
dobi (do 65 let):
– dve osebi ali več sta zavarovani iz kmetijske
dejavnosti
14t.
– ena oseba je zavarovana iz kmetijske dejavnosti, ena ali več oseb dela samo na kmetiji in ni
zavarovana iz kmetijske dejavnosti
12t.
10t.
– ena oseba je zavarovana iz kmetijske dejavnosti
– trenutno ni nihče zavarovan iz kmetijske dejavnosti
6t.
Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev
(možnih več odgovorov):
7t.
– trženje po organiziranih tržnih poteh
5t.
– prodaja izdelkov na lokalnih tržnicah
2t.
– prodaja neposredno na domu
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C. Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva: najmanj 18,
največ 70 točk
Nadmorska višina sedeža kmetije:
– do 500 m.n.m.
– od 501 do 1000 m. n.m.
– od 1001 do 1200 m. n.m.
– nad 1201 m. n.m.
Cestna povezava od kategorizirane ceste do sedeža kmetije
– asfalt
– makadam, kolovoz
Elektrika:
– elektrika iz javnega električnega omrežja
– ni elektrike ali ni elektrike iz javnega električnega omrežja
Voda (upošteva se le ena najbolj ugodna izbira):
– javni vodovod
– kapnica, lastni viri
Izobrazbena struktura na kmetiji:
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali
zunajzakonske zveze ima najmanj višješolsko
izobrazbo kmetijske smeri ali kmetijski sorodne
smeri (agroživilska, veterinarska, gozdarska,
lesarska)
– vlagatelj ali njegov partner iz zakonske ali zunajzakonske zveze ima srednješolsko izobrazbo
kmetijske smeri ali kmetijski sorodne smeri
(agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska)
– vlagatelj ima najmanj poklicno kmetijsko ali
kmetijski sorodno izobrazbo (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska)
– vlagatelj ima katerokoli drugo izobrazbo, ki ni
navedena v zgornjih alineah, višjo od osnovnošolske in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v
posamezni kmetijski dejavnosti
– vlagatelj ima uspešno končano osnovno šolo in
opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti
po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol
s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti,
ki jo opravlja
– vlagatelj ima uspešno končano osnovno šolo in
vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti
– vlagatelj ima vsaj 10 let delavnih izkušenj na
kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti

Komisija bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge, ki izpolnjujejo vse razpisne
pogoje. Vsa merila bodo točkovana od 1
do 195 točk. Vrednost posamezne točke
je 20.000 SIT. Kolikor na razpis prispe več
vlog, kakor je razpoložljivih sredstev po tem
razpisu, se za izplačilo sredstev prevzame
obveznost v breme proračuna prihodnjega
leta, v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Kolikor tudi ta sredstva
ne bodo zadostna za poplačilo vseh pravočasnih in popolnih vlog, se vrednost točke
sorazmerno zniža do razpoložljivih sredstev
upoštevajoč višino nepovratnih sredstev za
ta namen, ki so opredeljena v četrtem odstavku predmeta javnega razpisa.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija ter navodilo za
izdelavo načrta gospodarjenja kmetije sta
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 18. 9. 2006, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 16. uro na ARSKTRP, Ljubljana,
Dunajska 160, na elektronskem naslovu: iz-

4t.
10t.
16t.
20t.

2t.
4t.
2t.
7t.
2t.
4t.

15t.

12t.
10t.

8t.

6t
4t
2t.

Starostna struktura na kmetiji:
– družina z več kot dvema vzdrževanima otrokoma
– družina z enim do dvema vzdrževanima otrokoma
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta v letu
2005 mlajša od 35 let
– prevzemnik in partner nimata otrok in je v letu
2005 eden izmed njiju starejši, drugi pa mlajši
od 35 let
– prevzemnik in partner nimata otrok in sta v letu
2005 starejša od 35 let
– mladi prevzemnik je samski in nima otrok
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D. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje: najmanj 6, največ 20
točk (upošteva se le ena najbolj ugodna izbira)
Vrsta kmetijske pridelave:
20t.
– na kmetiji se izvaja ekološka pridelava
12t.
– na kmetiji se izvaja integrirana pridelava
9t.
– kmetija je vključena v ostale programe SKOP
– na kmetiji se izvaja intenzivna kmetijska pridelava
6t.

E. Stroški, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetijskega gospodarstva: najmanj 1, največ 35 točk
Obseg dokazljivih stroškov:
35t.
– nad 5,000.001,00 SIT stroškov
30t.
– od 4,000.001 SIT do 5,000.000 SIT stroškov
25t.
– od 3,000.001 SIT do 4,000.000 SIT stroškov
20t.
– od 2,000.001 SIT do 3,000.000 SIT stroškov
15t.
– od 1,000.001 SIT do 2,000.000 SIT stroškov
10t.
– od 500.001 SIT do 1,000.000 SIT stroškov
8t.
– od 400.001 SIT do 500.000 SIT stroškov
7t.
– od 300.001 SIT do 400.000 SIT stroškov
6t.
– od 200.001 SIT do 300.000 SIT stroškov
5t.
– od 100.001 SIT do 200.000 SIT stroškov
4t.
– od 50.001 SIT do 100.000 SIT stroškov
3t.
– od 20.001 SIT do 50.000 SIT stroškov
1t.
– manj kot 20.000 SIT stroškov

tok.jamnik@gov.si ali ana.ornik@gov.si in
na spletni strani: http://www.arsktrp.gov.si/
ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP vsak delavnik med 9. in 15.
uro na telefonski številki 01/478-92-83 ali
01/580-77-94.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
do vključno 18. 9. 2006 (velja poštni žig) ali
osebno vložiti v vložišču ARSKTRP do istega dne do 14. ure (velja žig glavne pisarne
ARSKTRP).
Vloge (obrazec s prilogami) morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis mladi kmetje«.
Na zunanjo stran pisemske ovojnice je
obvezno potrebno s prozornim lepilnim trakom prilepiti KMG MID z bar kodo (iz zbirne

vloge za leto 2006). V primeru, da vlagatelj
nima KMG MIDa z bar kodo, naj čitljivo napiše KMG MID na zunanjo stran pisemske
ovojnice.
X. Obravnava vlog in postopek odob
ritve
Razpis je odprt do vključno 18. 9. 2006.
Odpiranje prispelih vlog bo 19. 9. 2006 ob
10. uri na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in ocenila
strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje generalni direktor ARSKTRP v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelje,
katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vloge,
ki jih vlagatelj v zahtevanem roku od dneva
vročitve poziva ne dopolni ali pa jih dopolni
neustrezno, bodo zavržene kot nepopolne.
Zavržene bodo tudi vse vloge, vložene v
nepravilno opremljenih ovojnicah.
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V roku 60 dni po odpiranju vlog oziroma
v roku 60 dni od njihove popolnosti generalni direktor ARSKTRP na podlagi predloga
strokovne komisije, z odločbo odloči o vlogah. Na podlagi odločbe o dodeljenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičencem pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način
in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Če
upravičenci v roku 15 dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje,
da so odstopili od pridobitve nepovratnih
sredstev.
Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po
pošti ali vloži ustno na zapisnik ARSKTRP,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana. O pritožbi
odloči ministrica.
Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je
sredstva porabil nezakonito ali jih porabi
nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Vlagatelj ne more pridobiti novih
sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh
pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-23189/06
Likvidacijski upravitelj družbe Corona,
d.d. – v likvidaciji objavlja
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnega premoženja družbe
Corona, d.d. – v likvidaciji
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so nepremičnine družbe Corona d.d. – v likvidaciji, Reteče 4,
Škofja Loka, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Škofji Loki, v k.o. Reteče,
in sicer:
– parc. št. 848/5 dvorišče v izmeri
903 m2;
– parc. št. 848/12 cesta v izmeri
106 m2;
– parc. št. 848/13 cesta v izmeri
139 m2;
– parc. št. 849/3 dvorišče v izmeri
106 m2;
– parc. št. 849/9 dvorišče v izmeri
667 m2;
– parc. št. 985/1 dvorišče v izmeri
2928 m2, poslovna stavba v izmeri 460 m in
poslovna stavba v izmeri 91 m2;
– parc. št. 165.S poslovna stavba v izmeri 5260 m2;
– parc. št. 849/1 dvorišče v izmeri
3070 m2;
– parc. št. 849/11 dvorišče v izmeri
28 m2,
vse vl. št. 342;
– parc. št. 985/6 gozd v izmeri 975 m2,
vlož. št. 677;
– parc. št. 848/11 dvorišče v izmeri
95 m2, vl. št. 544,
z lastninskim deležem do 1/1, z bremeni
kot so opisani spodaj, po najnižji prodajni
ceni 480,000.000 SIT.
Nepremičnine ki so predmet prodaje
predstavljajo zemljišče in zgradbo družbe
Corona d.d. – v likvidaciji, na naslovu Rete-

če 4, 4220 Škofja Loka in obsegajo celotne
proizvodne, skladiščne, pomožne in pisarniške prostore družbe.
II. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
osebe z državljanstvom Republike Slovenije, ki se izkažejo z originalnim potrdilom
o državljanstvu in pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki predložijo overjen izpisek iz
sodnega registra ter tuje pravne in fizične
osebe ob pogojih vzajemnosti.
2. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
objave v časopisu Uradni list RS, ponudba
je pravočasna, če je oddana priporočeno na
pošto najkasneje 8 dan od dneva objave v
časopisu. Če pade osmi dan na nedeljo, se
izteče rok prvi naslednji delovni dan.
3. Pisne ponudbe je potrebno poslati s
priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Corona d.d. – v likvidaciji, Reteče 4,
4220 Škofja Loka, s pripisom »Ponudba za
nakup nepremičnin Corona, d.d. – v likvidaciji – Ne odpiraj«.
4. Pisne ponudbe morajo vsebovati priimek in ime ponudnika ter njegov naslov oziroma firmo, fotokopijo osebnega dokumenta
za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega
registra za pravno osebo, davčno številko,
predmet nakupa, ponujeni znesek kupnine
in rok plačila, skladno s pogoji razpisa. Pri
izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe.
5. Pri izbiri ima, kot najugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno.
Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji prodajni ceni.
6. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh po izteku roka za zbiranje pisnih ponudb, pri čemer si likvidacijski
upravitelj pridržuje pravico, da ne sprejme
nobene ponudbe. Likvidacijski upravitelj bo
ponudnike o izidu javnega zbiranja ponudb
obvestil pisno.
7. Uspeli ponudnik mora v 8 dneh po
prejetju obvestila o izboru najugodnejšega
ponudnika podpisati kupno pogodbo in kupnino plačati v celoti v naslednjih 15 dneh
po podpisu pogodbe, ali predložiti likvidacijskemu upravitelju bančno garancijo prvovrstne domače ali tuje banke »na prvi poziv in
brez ugovora« za višino ponujene kupnine,
če je rok za plačilo daljši od 15 dni.
8. Kupec prevzame nepremičnine v last
in posest po plačilu celotne kupnine, ali po
predložitvi nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke, plačljivo »na prvi poziv in
brez ugovora«.
9. Za del nepremičnin, ki so predmet
prodaje so sklenjene dolgoročne najemne
pogodbe.
10. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, tako glede dejanskega
kot pravnega stanja nepremičnine. Nepremičnina parc. št. 985/6, vl. št. 677, k.o. Reteče je bremen prosta. Nepremičnina parc.
št. 848/11, vl. št. 544, k.o. Reteče in vse
nepremičnine v vl. št. 342, k.o. Reteče, so
obremenjene z zastavno pravico, vknjiženo
pod Dn. št. 1865/2001 z dne 1. 8. 2001, v
korist upnika Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, sedaj Nova ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za denarno terjatev
v znesku 150,000.000 SIT, z valorizacijo
in 6% letno, spremenljivo obrestno mero
in drugimi pripadki, s končno zapadlostjo
30. 6. 2008 in drugimi pogoji, razvidnimi iz
notarskega zapisa opr. Št. SV 1277/01 z
dne 11. 7. 2001, pri čemer je hkrati na teh
nepremičninah vknjižena prepoved odtujitve
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in obremenitve v korist navedenega imetnika pravice. Vse nepremičnine v vlož. št.
342, vse k.o. Reteče, so hkrati obremenjene z zastavno pravico, vknjiženo pod Dn.
št. 2909/2000 z dne 24. 10. 2000, v korist
upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za denarno terjatev
v znesku 100,000.000 SIT, s 5,5% realno,
letno spremenljivo obrestno mero in drugimi pripadki, po kreditni pogodbi z dne 31. 3.
1999, razvidnimi iz notarskega zapisa opr.
št. SV 1637/00 z dne 4. 10. 2000.
11. Kupec kupuje navedene nepremičnine skupaj z bremeni, navedenimi v predhodni točki razpisa, pri čemer se bo višina
dolga, ki ga ima družba Corona d.d. – v
likvidaciji do zastavnega upnika Nova ljubljanska banka, d.d., upoštevala pri plačilu
kupnine in sicer bo za ugotovljeni dolg do
zastavnega upnika, ki znaša na dan 26. 7.
2006 skupaj 181,059.707,13 SIT zastavni
upnik Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana po plačilu ustreznega dela kupnine
za navedene nepremičnine na račun zastavnega upnika, navedenega zgoraj, izdal odpisno dovoljenje kupcu navedenih
nepremičnin.
12. V prodajno ceno nepremičnin ni
vključen davek na promet z nepremičninami oziroma ustrezni DDV in stroški prenosa
lastninske pravice, kar predstavlja stroške
sestave pogodbe in overitve podpisa, kar
vse nosi kupec, kupec pa je tudi dolžan urediti vpis v zemljiško knjigo.
13. Zainteresirani ponudniki si lahko
ogledajo predmet prodaje in dokumentacijo
po predhodnem dogovoru z likvidacijskim
upraviteljem na tel. št. 04/506-22-20 ali
031/712-328 od 18. 8. 2006 dalje med 9. in
14. uro dopoldan od ponedeljka do petka.
Corona, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Veljko Jan
Št. 59/2006
Ob-23217/06
Krajevna skupnost, Vanganel št. 38,
6000 Koper, na podlagi Pravilnika o oddaji
poslovnih prostorov v najem (Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) ter sklepa Sveta št. 4 z
dne 2. 8. 2006 objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
z zbiranjem pisnih ponudb za RTV
servis ali drugo primerno dejavnost
Naslov lokala: Vanganel št. 38, 6000 Koper, v izmeri 32,14 m2, izklicna mesečna
najemnina je 50.000 SIT.
V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu s prvim odstavkom 45. člena ZDDV.
Vsa morebitna investicijska vlaganja se
pobotajo z najemnino. Ponudbo je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za RTV servis v Vanganelu št.
38, 6000 Koper – I. nadstropje – 59/06«. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.
Prijave na razpis sprejemamo po pošti
ali osebno do 25. 8. 2006. Razpisno dokumentacijo dobite v času uradnih ur na sedežu Krajevne skupnosti ali po predhodnem
telefonskem dogovoru, tel. 05/624-10-84,
041/535-090, 05/624-00-76.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika
bo Svet poleg splošnih pogojev upošteval
ponujeno višino najemnine. Izbrani ponudnik plača varščino v višini dveh mesečnih
najemnin in je dolžan v 30 dneh skleniti pogodbo o najemu v obliki notarskega zapisa.
Stroške notarskega zapisa plača ponudnik.
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Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Krajevna skupnost Vanganel

Ob-23284/06
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Erjavčeva 26, objavlja na svoji spletni strani (http:/www.inv.si/razpis)

Ob-23270/06
Na podlagi 17. in 18. člena pravilnika
o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur.l. RS, št. 24/06) in obvestila o sklepu
Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (št.
2203-6037-20/2006/1115 z dne 13. 7. 2006)
objavlja Inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18, 3000 Celje

javni razpis

javni razpis
za enega kandidata/kandidatko za
mladega raziskovalca za raziskovalno
področje rastlinska produkcija in
predelava – mentor doc. dr. Cvetka
Ribarič Lasnik
Mladi raziskovalec mora izpolnjevati razpisane pogoje in vse ostale pogoje po pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. 1. RS, št. 24/06):
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
če je mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij ali ima zaključen magisterij,
povprečna ocena dodiplomskega študija ni
pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisan letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški dopust oziroma starševski dopust
– pri čemer se za enega otroka upošteva 1
leto – se starostna meja dvigne nad 28 let,
za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost
zaradi služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na
razpis.
Usposabljanje mladega raziskovalca se
bo začelo 1. 10. 2006. Izbrani mladi raziskovalec bo sklenil z inštitutom delovno razmerje za določen čas do konca usposabljanja
do doktorata.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
in kratkim življenjepisom z navedbo prejetih nagrad oziroma priznanj, bibliografijo in
opisom dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu v roku 8 dni po objavi tega
razpisa s priporočeno pošto na naslov:
Inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18,
3000 Celje s pripisom na kuverti: »Ne odpiraj - prijava na javni razpis za mladega
raziskovalca«. Obvestila o javnem razpisu
lahko kandidati dobijo pri Tini Sirše oziroma
Boštjanu Grabnerju, telefon 03/490-22-71.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor, o izboru pa bodo vsi kandidati obveščeni v 10 dneh po koncu roka za prijavo
na razpis.
Inštitut za okolje in prostor, Celje

za eno mesto mladega raziskovalca v
skladu z javnim pozivom Agencije RS za
raziskovalno dejavnost.
Rok prijave je 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Kandidati morajo svoje vloge pripraviti
skladno z objavljenim razpisom in jih pravočasno dostaviti na naslov Inštituta.
Inštitut za narodnostna vprašanja
Št. 24/2006
Ob-23449/06
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
sofinanciranje izobraževanja tujih
državljanov na gimnazijskem programu
mednarodne mature v Republiki
Sloveniji v šolskem letu 2006/2007
1. Predmet razpisa na poziv: predmet
razpisa na poziv je sofinanciranje slovenskih
gimnazij za štipendiranje izobraževanja 9 tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji v skupni višini 24,000.000
SIT v šolskem letu 2006/07 in 2007/08.
2. Pogoji razpisa na poziv:
Pozvana institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izvaja program mednarodne mature v
šolskem letu 2006/2007,
b) ima v prvi letnik tega programa (v tretji
letnik gimnazije) vpisane tuje državljane, ki
so v Slovenijo prišli izključno z namenom
izobraževanja po programu mednarodne
mature,
c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh,
d) tuji državljani niso na izobraževanju v
Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav,
e) prijavi se samo tiste tuje državljane,
katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji
oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji.
Institucija odda prijavo za celotno generacijo tujih državljanov.
Prijava na razpis mora vsebovati s strani
institucije v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (soglasje Ministrstva za šolstvo in
šport k višini šolnine),
– potrdilo o višini stroškov bivanja v dijaškem domu na osebo,
– fotokopijo potnega lista posameznega
tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
– potrdilo o odličnem šolskem uspehu v
drugem letniku gimnazije za posameznega
tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega
bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v
Sloveniji in da se strinjajo, da institucija pri-

javi dijaka za sofinanciranje po tem razpisu
in v njihovem imenu podpiše pogodbo.
3. Trajanje in obveznosti iz sofinanciranja: sofinanciranje za tuje državljane, ki so
v šolskem letu 2005/2006 vpisani v prvi letnik gimnazijskega programa mednarodne
mature (tretji letnik gimnazije), se izvaja
eno šolsko leto. Če prijavljeni tuji državljan
napreduje v višji letnik, se izvrševanje sofinanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem
letu, vendar le do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v istem
šolskem letu.
4. Sredstva
Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o
sofinanciranju neposredno instituciji, naslednje leto pa na podlagi predloženih dokazil
o napredovanju v višji letnik.
S sredstvi se pokrijejo stroški dijaškega
doma v celoti, v preostanku pa šolnina.
5. Rok in način oddaje prijav
Institucije pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do
29. 9. 2006 po pošti na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 25. razpis).
Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur od ponedeljka do petka med 12.
in 15. uro na sedežu Ad future osebno ali
po telefonu 01/434-10-84 ter po elektronski
pošti: metka.novak@ad-futura.si.
6. Druga določila
Za izvedbo razpisnega postopka se smiselno uporabljajo Pravila o splošnih pogojih
poslovanja javne ustanove Ad future, ki so
na voljo na sedežu in na spletni strani Ad
future.
»Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije,
javni sklad«
Št. 330-08/06-3
Ob-23221/06
Na podlagi Odloka o proračunu za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 11/06), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Komen (Ur. l. RS, št. 54/04 z dne
20. 5. 2004) Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Komen za leto 2006
I. Predmet razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Komen za
leto 2006. Višina razpisanih sredstev za
ukrepe A, B, C, F, G na proračunski postavki »Subvencije v kmetijstvu« 110201 znaša
4,850.000 SIT. Višina razpisanih sredstev za
ukrepa D in E na proračunski postavki »Delovanje in izobraževanje društev« 110202
znaša 510.000 SIT.
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem
na območju Občine Komen ter pravne osebe s sedežem na območju Občine Komen,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilno
dejavnost na kmetiji, ter promocijo in izobraževanje na področju kmetijstva in podeželja, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki jih
obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s
katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po
pravilniku, na območju Občine Komen.
2. Razpisno obdobje za ukrepe A, B, C,
D, F, G je od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006. Pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ukrepu E se sofinancira delovanje v letu
2006.
II. Ukrepi:
A. Sofinanciranje stroškov analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov analize zemlje ali krme.
B. Sofinanciranje prve osemenitve
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov osemenitve govejih plemenic in
plemenic drobnice.
C. Zasaditev ali obnova trajnih nasadov
Vinogradi
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad (posajene trsne cepljenke jeseni 2005 ali spomladi 2006),
– minimalno število posajenih sadik je
400,
– najmanjša površina obstoječih vinogradov je 0,2 ha,
– sadijo se lahko le avtohtone kraške
sorte ter sorte, ki so priporočene oziroma
dovoljene v delu Braniške doline, ki spada v
območje Občine Komen,
– nov ali obnovljen vinograd mora biti
zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi
akti,
– upravičenec mora imeti za obnovo pridobljeno ustrezno pravico oziroma odločbo
o vpisu napovedi obnove v register.
Sadovnjaki
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad,
– najmanjša površina obstoječih sadovnjakov je 0,5 ha, najmanjša letna površina
obnove je 0,2 ha,
– nov ali obnovljen sadovnjak mora biti
zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi
akti.
Upravičenci vlogi priložijo naslednjo dokumentacijo:
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (računi, situacije; razvidna mora biti
vrsta storitve),
– izjavo, da je vinograd zasajen ali obnovljen jeseni 2005 oziroma spomladi 2006,
– izjavo upravičenca o pridobljenih javnih
sredstvih državne pomoči za isti namen,
– fotokopijo zadnje odločbe vpisa vinograda v register pridelovalcev vina in grozdja, ki ga vodi UE Sežana,
– fotokopijo odločbe o pravici do ob
nove.
Višina sofinanciranja: višina sredstev za
zasaditev oziroma obnovo trajnega nasada
znaša do 30% upravičenih stroškov. Med
upravičene stroške se šteje stroške nakupa
kolov, žice, sadilnega materiala, stroške zemeljskih del ter stroške fizičnega dela.
D. Programi izobraževanja kmetov
Pogoji za pridobitev sredstev: pooblaščeni izvajalci izobraževanja vlogi priložijo
fotokopijo računa o izvedeni storitvi, seznam
udeležencev na izobraževanju (vidno mora
biti število udeležencev iz Občine Komen
ter plačilo kotizacije oziroma prispevka za
izobraževanje). Posamezniki vlogi priložijo
fotokopijo računa za opravljeno izobraževanje oziroma usposabljanje.
Višina sofinanciranja: do 30% upravičenih stroškov izobraževanja (kotizacija oziroma participacija).

E. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Pogoji za pridobitev sredstev: društva
vlogi priložijo dokazilo o registraciji društva,
seznam članov društva na dan 30. 6. 2006
(ločen seznam članov iz Občine Komen),
finančno ovrednoten program dela za leto
2006, poročilo za leto 2005.
Višina sofinanciranja: do 30% finančno
ovrednotenega dela (programi oziroma prireditve ter izdaja publikacij).
F. Sofinanciranje zavarovanja proti elementarnim nesrečam
Pogoji za pridobitev sredstev: posamezniki vlogi priložijo fotokopijo sklenjene
zavarovalne police za zavarovanje trajnih
nasadov, poljščin ali vrtnin ter fotokopijo potrdila o plačilu premije.
Višina sofinanciranja: do 30% stroškov
zavarovalne premije.
G. Testiranje škropilnic
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic.
III. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka
Vloga na obrazcu, ki jo prosilci dobijo v
sprejemni pisarni Občine Komen, Komen
86, 6223 Komen, ter na spletni strani Občine Komen www.komen.si, mora v zaprtih
ovojnicah dospeti na naslov: Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen, do vključno petka
22. 9. 2006 do 14. ure. Ovojnice morajo biti
ustrezno označene z napisom »Ne odpiraj
– javni razpis – kmetijstvo« (na ovojnici je
potrebno navesti kateri ukrep). Prepozno
prispele vloge se zavrže. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo (pisno ali ustno – v primeru manjših dopolnitev) pozvani k dopolnitvi
vloge. Vloga, ki je vlagatelj v predpisanem
roku ne dopolni, bo zavrnjena.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko
zahteva predložitev dodatne dokumentacije.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Župan bo o dodelitvi sredstev odločal
s sklepom na podlagi predloga odbora. Za
ukrepa C in E bodo upravičenci z občino
sklenili ustrezne pogodbe.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je
Andreja Štok.
Občina Komen
Št. 03401-02/2006-1
Ob-23277/06
Občina Komen objavlja v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev iz proračuna
Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (Ur. l. RS, št. 33/06) in na podlagi
Odloka o proračunu Občine Komen za leto
2006 (Ur. l. RS, št. 11/06)
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov izvajalcev na področju
družbenih dejavnosti, ki niso bili
predmet drugih javnih razpisov v letu
2006, iz proračuna Občine Komen za
leto 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki niso
bili predmet drugih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2006 in
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se v letu 2006 izvajajo na območju Občine
oziroma za občane Občine Komen.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci iz točke 1, ki po svoji dejavnosti ne
sodijo na področje kulture, športa, zdravstva
in socialnega varstva.
3. Prijavitelji bodo upravičeni do sofinanciranja programov, če ob prijavi izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– če izkažejo nepridobitni značaj prijavljenega programa oziroma projekta,
– če imajo sedež oziroma organizacijsko
enoto v Občini Komen in so registrirani člani
prebivalci Občine Komen,
– če so registrirani po zakonu o društvih
najmanj leto dni (velja samo za društva in
združenja),
– če imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja samo za društva
in združenja),
– če imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za realizacijo prijavljenih programov oziroma projektov,
– če za prijavljeni program niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Komen v letu
2006 oziroma za isti program niso kandidirali na javni razpis po kateremkoli drugem
pravilniku o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti s strani Občine
Komen.
4. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih »Razpisna dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev, združenj
in ostalih neprofitnih organizacij, ki niso bili
predmet drugih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Občini Komen v
letu 2006« in ji priložiti naslednje obvezne
priloge:
– predstavitev prijavitelja z vsemi podatki
o vlagatelju in odgovorni osebi (predpisan
obrazec št. 2),
– vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za
območje Občine Komen (predpisan obrazec št. 3),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2006, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev,
– fotokopijo letnega poročila z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida za leto
2005,
– poročilo o delu v letu 2005,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2005 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Komen v
letu 2005),
– poročilo o realizaciji sofinanciranih
programov v letu 2005 in namenski porabi proračunskih sredstev v letu 2005 (če
je prijavitelj prejel proračunska sredstva v
letu 2005),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji
in fotokopijo Statuta vložili v eni od prejšnjih
prijav, fotokopije Odločbe o registraciji in fotokopije Statuta ni potrebno priložiti.
5. Višina razpisanih sredstev znaša
800.000 SIT.
6. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje programov
iz III. poglavja Pravilnika o zagotavljanju
sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, priloženih doku-
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mentov in pomena izvajanja programov za
občane Občine Komen ugotavljala in predlagala strokovna komisija za ocenjevanje in
vrednotenje na javni razpis prispelih vlog.
7. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
– sedež v občini,
– ocena programa glede na pomen in
vsebino za občane in občino,
– čas trajanja programa,
– pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine,
– številčnost članov – občanov v društvu,
– sodelovanje z občino, delovanje za
občino, organizacija javnih prireditev v občini,
– urejenost finančne konstrukcije programa oziroma projekta,
– drug splošni družbeni pomen kot: večletni programi, pogostnost organizacije javnih prireditev, večletno neprekinjeno članstvo, primernost programov za širši krog
občanov.
8. Prijava na javni razpis mora biti oddana najkasneje do vključno 18. 9. 2006.
Prijavo se lahko odda ali priporočeno po
pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, ali osebno v tajništvo občinske uprave Občine Komen.
9. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na 3 predpisanih razpisnih
obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko:
– prevzame v tajništvu občine ali
– posname s spletne strani Občine Komen (www.komen.si).
10. Na prednji strani kuverte mora biti
navedeno:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev, združenj in ostalih
neprofitnih organizacij, ki niso bili predmet
drugih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2006 in besedilo 'Ne
odpiraj'«,
– na desni strani naslov Občine Komen.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z razpisom: Gal Vladka, tel.
05/731-04-50.
11. Vlagatelji bodo o izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
prijav. Odpiranje prijav bo predvidoma v 15
dneh po zaključku razpisa.
12. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter
višini in načinu sofinanciranja v letu 2006.
13. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki:
A. bodo prispele po roku javnega razpisa,
B. ne bodo vložene na predpisanih
obrazcih,
C. jih ne bo vložila upravičena oseba,
D. ne bodo opredeljevale programov, ki
bi se izvajali na področju ali za področje
Občine Komen.
Občina Komen
Ob-23282/06
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, objavlja na podlagi Zakona o spre-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04), 217. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/02)
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje
za leto 2006 (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 20-b/04, 21/05, 9/06, 16/06) in
Mnenja o priglasitvi »de minimis« pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v MO Velenje (št. M001-5884268-2005)
javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje projektov pospeševanja razvoja malega gospodarstva v
Mestni občini Velenje v letu 2006. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški malih podjetij in samostojnih podjetnikov za naslednje
namene:
– pridobivanja standardov kakovosti,
– svetovanje, usposabljanje in razširjanje znanja,
– promocije izdelkov in storitev.
2. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki:
– imajo sedež dejavnosti na območju
Mestne občine Velenje,
– ustrezajo merilom za malo gospodarsko družb (imajo manj kot 50 zaposlenih,
letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR) in je
neodvisno podjetje,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ribištvo in živilsko predelovalna industrija,
– niso v obdobju zadnjih treh let prejeli
več kot 100.000 EUR finančne pomoči po
pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi,
za katere naprošajo v tem razpisu,
– da pomoč ni neposredno povezana z
izvozno dejavnostjo podjetja.
3. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
a) za pridobivanje standardov kakovosti:
do 15% oziroma največ 100.000 SIT stroškov storitev zunanjih svetovalcev pri projektih pridobitve certifikata sistema kakovosti po standardih ISO 9000, ISO 14000, EN
45000 in oznake CE ter druge mednarodno
priznane sisteme kakovosti. V enaki višini
se subvencionirajo tudi stroški, ki so nastali
v postopku recertifikacije.
b) za svetovanje: do 50% oziroma največ
100.000 SIT stroškov svetovalnih storitev
zunanjih svetovalcev pri pripravi programov
povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Stroške prijavitelj dokazuje
s kopijo računa, na kateri je jasen opis svetovanja. Svetovalne storitve ne smejo imeti
stalnega ali periodičnega značaja. Ne smejo
biti povezane z običajnimi oziroma tekočimi
stroški podjetja.
– usposabljanje in razširjanje znanja:
do 45% stroškov posebnega izobraževanja

zaposlenih, z namenom pridobitve teoretičnega in praktičnega znanja oziroma največ
do 100.000 SIT stroškov inštruktorjev, potni
stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, ostali tekoči stroški, stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
stroški udeležencev usposabljanja. V prijavi
projekta in poročilu morajo prijavitelji pokazati, zakaj potrebujejo določena znanja.
c) za promocijske aktivnosti: do 50%
upravičenih stroškov najetja, postavitve
in delovanja stojnice oziroma največ do
100.000 SIT pri prvi udeležbi na sejmih in
razstavah ter ostalih prireditvah, konferencah in srečanjih.
Zgornje višine intenzivnosti državnih pomoči ne smejo biti presežene, ne glede na
to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih
virov) so sredstva dodeljena.
4. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 2.685.000
SIT. Sredstva se dodelijo kot nepovratna
sredstva skladno s pravili o dodeljevanju
državnih pomoči »de minimis«, ki določa, da
pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju izvoza
in ne presega 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema pomoči, ne glede
na obliko in namen te pomoči.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala le
upravičene stroške, nastale od 16. 11. 2005
do vključno 15. 11. 2006.
Za upravičene stroške morajo biti v tem
obdobju izdane ustrezne listine, ti stroški pa
morajo biti tudi plačani.
5. Merila za ocenitev vlog
Kolikor bo prosilcev, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje za pridobitev sredstev več, kot
pa razpoložljiva sredstva, se bo komisija
odločala na osnovi naslednjih meril:
Za namen pridobivanje standardov kakovosti:
– višina porabljenih sredstev.
Za namen svetovanja, usposabljanje in
izobraževanje:
– ustreznost usposabljanja glede na
potrebe podjetja, ki izhajajo iz dejavnosti
podjetja in izdelanega programa usposabljanja,
– število udeležencev usposabljanja,
– višina porabljenih sredstev za usposabljanje.
Za namen promocija:
– izvajanje promocijskih aktivnosti na domačih trgih,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
– višina porabljenih sredstev za promocijo.
Merila za ocenjevanje projektov so natančno razdelana s točkovnikom in so sestavni del razpisne dokumentacije.
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem
glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev.
6. Način prijave in razpisni roki
Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do vključno 20. 10. 2006, na
naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na razpis za dodelitev
sredstev za razvoj mg« in s polnim naslovom pošiljatelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo vlog po pošti priporočeno ali osebno
oddana v vložišču Mestne občine Velenje,
soba št. 10 / kletna etaža.
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Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
bodo pomanjkljivo izpolnjene, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Če kandidat prijavlja več namenov mora
vlogo za vsak namen poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
7. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo je imenoval župan. Opiranje vlog bo 23. 10. 2006 in ni javno.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitev je 8 dni od prejema obvestila. Vlog,
ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili se
zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa
zavrnejo.
O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal župan MO Velenje. Udeleženci
razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni
s sklepom najkasneje v 30 dneh od odpiranja vlog. Upravičenec lahko vloži pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa v roku
8 dni od prejema sklepa, na naslov Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan v
roku 15 dni s sklepom.
8. Sklenitev pogodbe
Medsebojne obveznosti med Mestno
občini Velenje in prejemnikom sredstev se
bodo uredile s pogodbo.
Namensko porabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik
sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dvignejo v glavni pisarni (soba št. 10) Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo
na spletnih straneh Mestne občine Velenje:
www.velenje.si/razpisi.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan v Uradu za gospodarstvo in
finance MO Velenje, na tel. 03/896-16-82
(Metka Špindler).
Mestna občina Velenje
Ob-23283/06
Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06), Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.11/02) Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2006
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 20b/04, 21/05, 9/06, 16/06) in Mnenja o priglasitvi »de minimis« pomoči za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v MO Velenje
(št. M001-5884268-2005) Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, Velenje v sodelovanju
z Novo Ljubljansko banko, d.d. Ljubljana,
Podružnica Savinjsko – Šaleška, Rudarska
3, Velenje, objavlja

javni razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Velenje v letu 2006, v skupni višini
35,000.000 SIT.
2. Pogoji, nameni in merila za dodeljevanje
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe
na območju Mestne občine Velenje,
– ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo (imajo manj kot 50 zaposlenih,
letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR) in je
neodvisno podjetje,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, transport, kmetijstvo, ribištvo in
živilsko predelovalna industrija,
– niso v obdobju zadnjih treh let prejeli
več kot 100.000 EUR finančne pomoči po
pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi,
za katere naprošajo v tem razpisu,
– da pomoč ni neposredno povezana z
izvozno dejavnostjo podjetja.
2.2. Nameni
Posojila se bodo dodelila za naslednje namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup oziroma gradnje objektov, nakup strojev in
opreme ter nakup patentov, licenc, know-how,
nepatentiranega tehničnega znanja.
2.3. Merila za ocenjevanje vlog:
V kolikor bo prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje za pridobitev sredstev
več, kot pa razpoložljivih sredstev, se bo komisija odločala na osnovi naslednjih meril:
1. število novih delovnih mest:
– 5 točk za novo delovno mesto,
2. vpliv investicije na okolje:
– priložen veljavni certifikat za varovanje
okolja 5 točk,
3. delež lastnih sredstev v investiciji:
– do 25% lastnih sredstev 5 točk, več kot
26% 10 točk.
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem
glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev.
2.4. Posojilni pogoji:
– obrestna mera: 4% letna, nominalna
fiksna,
– plačilo obresti: polletno,
– odplačilna doba 1-5 let, mesečno, trimesečno ali polletno odplačilo glavnice,
možnost moratorija na odplačilo glavnice
do enega leta,
– višina posameznega posojila: do 55%
predračunske vrednosti investicije, oziroma
največ 5,000.000 SIT,
– investitor mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih
sredstev,
– stroški odobritve posojila: po veljavni
Tarifi banke,
– kreditna sposobnost kreditojemalca in
zavarovanje odplačila kredita: v skladu z
bančnimi pogoji,
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– upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo z banko,
– investicija se mora ohraniti v Mestni
občini Velenje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– sredstva se dodelijo skladno s pravili o
dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«,
ki določa, da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju izvoza in ne presega 100.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči,
– prejemnik sredstev poda izjavo, da za
investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni
prejel sredstev iz drugih (državnih ali mednarodnih) virov, oziroma v primeru, da jih je
prejel, navede kolikšen delež je že prejel.
3. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev posojila je
razvidna iz razpisne dokumentacije in je dosegljiva na sedežu Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje (v glavni pisarni, soba št.
10) ali na NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, Velenje (soba št. 304/III).
4. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do vključno 20. 10. 2006, na
naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na razpis za dodelitev
posojila za razvoj mg« in s polnim naslovom
pošiljatelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo vlog po pošti priporočeno ali osebno
oddana v vložišču Mestne občine Velenje,
soba št. 10 / kletna etaža.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
bodo pomanjkljivo izpolnjene, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Če kandidat prijavlja več namenov mora
vlogo za vsak namen poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
5. Odpiranje in obveščanje o izboru
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija. Odpiranje vlog bo 23. 10. 2006 in ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne
vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Rok
za dopolnitev je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene
vloge pa zavrnejo.
Upravičenost posojil bo potrdil ustrezni
organ banke in občine. Udeleženci razpisa
bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom, ki ga bo sprejel na predlog komisije
župan MOV najkasneje v 30 dneh od odpiranja vlog. Upravičenec lahko vloži pritožbo
za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8
dni od prejema sklepa, na naslov Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi,
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
Za odobreno posojilo sklene posojilojemalec pogodbo z banko.
Namensko porabo sredstev posojil spremlja in preverja banka in občinska uprava. V
primeru nenamenske porabe posojila, mora
koristnik posojilo vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
6. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan
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na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, Uradu za gospodarstvo in finance, tel.
03/896-16-82 (Metka Špindler) ali na NLB,
Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3,
tel. 03/899-52-10 (Judita Pungartnik).
Razpis je objavljen tudi na spletni
strani
Mestne
občine
Velenje
http://www.velenje.si/razpisi.
Mestna občina Velenje
Št. 430-5/2006
Ob-23390/06
Na podlagi 212. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06), 53.
člena Statuta Občine Jesenice (Ur. l. RS,
št. 1/06), ter 5. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje s proračunom
nepredvidenih potreb na področju športa
v Občini Jesenice (Ur. l. RS, št. 121/05),
sprejemam naslednji
javni razpis
za sofinanciranje s proračunom
nepredvidenih potreb na področju
športa v Občini Jesenice v letu 2006
I. Naročnik javnega razpisa
Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
II. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb,
ki so namenjena:
– za pomoč ekipi ali posamezniku, ki je
dosegel izredni uspeh in se uvrstil v višji
rang tekmovanja,
– za organizacijo ali sodelovanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju, ki
je pomembno za občino in sredstva niso
zajeta v finančnem načrtu,
– za pomoč socialno šibkejšim športnikom, da se jim omogoči udeležba na pomembnih mednarodnih tekmovanjih.
III. Merila in pogoji za odločanje o višini
dodeljenih sredstev so:
– vsebina predložene vloge (vloga ima
postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in so v interesu občine, aktivnosti uporabnika sredstev so jasno opredeljene in zagotavljajo doseganje ciljev),
– preglednost, ekonomičnost in realnost
porabe dodeljenih sredstev,
– dosedanje delo oziroma reference.
Sredstva so namenjena nosilcem in
izvajalcem športnih programov, ki imajo
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice pravico
do sofinanciranja programa športa, imajo
sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov športa v občini za leto 2006 ter
izvršujejo vse obveznosti, določene s pogodbo.
IV. Višina razpisanih sredstev je 533.000
SIT.
V. Vsebina vloge in dodatne informacije
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo
razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne
informacije na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik
od 8. do 13. ure (soba II / 7) ali po tel. in
04/586-92-12 (Barbara Toman). Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na spletnih
straneh www.jesenice.si (pod rubriko »Razpisi – javni razpis za sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju
športa v občini Jesenice v letu 2006«) in
spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice
www.zsport-jesenice.si.
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VI. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
najpozneje do petka 29. 9. 2006 na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, v sprejemno pisarno (pritličje), s
pripisom »Javni razpis – nepredvidene potrebe na področju športa v letu 2006 – ne
odpiraj!«. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12.30 oddana v sprejemno
pisarno Občine Jesenice (pritličje).
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Jesenice),
– pripis »Javni razpis – nepredvidene
potrebe na področju športa v letu 2006 – ne
odpiraj!«.
VII. Postopek obravnavanja vlog
Pristojna komisija oziroma strokovna
služba bo 4. 10. 2006 odprla prispele vloge
in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Odpiranje vlog ne bo javno. Če pristojna
komisija oziroma strokovna služba pri odpiranju vlog ugotovi, da le-ta ne vsebuje
vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo
v 5 dneh dopolniti, drugače bo izločena kot
nepopolna.
Predlog razdelitve sredstev pripravi komisija in ga posreduje županu, ki o delitvi
sredstev odloči s sklepom, le tega pa se
posreduje vsem prosilcem, najkasneje v 8
dneh po sprejemu odločitve.
Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Občina Jesenice
Ob-23411/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06),
Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št.
73/06) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2006 (Ur. l.
RS, št. 62/06) Občina Brezovica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov v Občini Brezovica v letu
2006
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka
JRM-06).
Naziv in sedež naročnika: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
pri Ljubljani.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in programi:
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
drugim nevarnim substancam,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa,
– spodbujanje celostnega razvoja mladostnikov,
– neformalno izobraževanje,
– spodbujanje k strpnosti, nenasilju med
in nad mladimi,
– spodbujanje kreativnega ustvarjanja
mladih,
– mladinsko prostovoljno delo.
Program je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo
leto – vsaj enkrat mesečno, vsaj osem mesecev v letu. Projekt je posamična aktivnost
izvajalca, zaključen enkratni dogodek.
Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet

drugih razpisov v Občini Brezovica, kot tudi
aktivnosti komercialnega značaja, se ne
bodo sofinancirali.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Vloge na javni razpis lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti dela z mladimi; to dokažejo s kopijo
odločbe upravne enote o registraciji ali kopijo statuta ipd.,
– prijavitelji oziroma njihove lokalne
enote imajo sedež v Občini Brezovica,
– izvajajo program za mlade v Občini
Brezovica (mladi od 6 do 27 let),
– vsebina prijavljenega programa in/ali
projekta ustreza predmetu tega javnega
razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica,
– prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih
programov,
– dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– jih v letu 2006 Občina Brezovica ne
sofinancira prek katerega drugega razpisa.
Vloge na javni razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– vsebujejo vse predpisane obrazce in
obvezne priloge,
– zaprošeni znesek financiranja predlaganih projektov in programov ne presega
80% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža. Občina Brezovica lahko sofinancira
največ 80% vseh predvidenih stroškov.
3. Splošni kriteriji javnega razpisa
Predlagatelj posameznega projekta ali
programa ustreza splošnim kriterijem, če
ima:
– trajnejše, vsaj enoletno delovanje na
razpisnem področju,
– ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2005 (v preteklih
dveh letih je samostojno pripravil in izvedel
vsaj en zaokrožen projekt oziroma program
– priložite seznam pomembnejših projektov
2004/2005).
Predlagani projekt oziroma program
ustreza splošnim kriterijem, če:
– je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in
je v občinskem javnem interesu,
– ima predvideno izvedbo v letu 2006,
– po vsebini in obliki sodi na področje
dela z mladimi,
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki),
– pri izvajanju ni prisotna prodaja, točenje ali pitje alkoholnih pijač,
– ni namenjen ustvarjanju dobička.
4. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
programi in projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje in kriterije javnega razpisa.
Izbirna komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na
prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in v
morebitnem priloženem materialu.
5. Merila za ocenjevanje predlogov programov in projektov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– skladnost s predmetom
razpisa
– preventivnost
– jasnost postavljenih ciljev
in namena
– število udeležencev
– število ur vključenosti udeležencev
– sodelovanje prostovoljcev
pri izvedbi
– usposobljenost izvajalcev
– dostopnost za vso mladino
v občini
– realnost in ekonomičnost
finančne konstrukcije
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0-10 točk
0-20 točk
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Brezovica (Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani).
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja pravočasnih vlog, ki
jih je vložila upravičena oseba, bo izvedena
v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom.
Občina Brezovica bo predlagatelje o svojih odločitvah pisno obvestila najkasneje 45
dni od dneva odpiranja vlog, z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Brezovica

0-10 točk

6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za predmet javnega razpisa (JRM-06), znaša 1,691.000 SIT. Od tega se bo dodelilo 800.000 SIT za mladinske programe in
891.000 SIT za mladinske projekte. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2006.
7. Razpisni rok: javni razpis se prične z
dnem objave v Uradnem listu RS in je odprt
do 19. 9. 2006.
8. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za predstavitev predlagatelja in za prijavo posameznih projektov oziroma programov,
– vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika, pri pristojnem
strokovnem delavcu (tel. 01/360-17-74) v
času uradnih ur.
Razpisna
dokumentacija
javnega
razpisa je na voljo tudi na spletni strani
http://www.brezovica.si.
Občina Brezovica je dolžna na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem
jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Brezovica, Tržaška cesta 390,
1351 Brezovica pri Ljubljani, in sicer do
19. 9. 2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: “ne odpiraj
– prijava na razpis JRM-06 – mladi”. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Izločitev vlog po odpiranju: iz nadaljnjega postopka se izloči vse vloge, ki so
nepravočasne ali jih ni vložila upravičena
oseba.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je:
– Boštjan Koprivec, 01/360-17-74, bostjan@brezovica.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo na sedežu Občine

Javne dražbe
Ob-23192/06
Na podlagi internih Navodil za izvedbo
metod razpolaganja in oddaje v najem z dne
25. 4. 2006 in sklepa št. 22/10 z dne 30. 5.
2006 DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje razpisuje
javno dražbo,
ki bo v torek, 7. 9. 2006 ob 11. uri v prostorih DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna soba klet, za
oddajo v najem oglasnega prostora na cestninskih listkih in potrdilih o plačilu cestnine
za komercialno oglaševanje.
Razpis je razdeljen v štiri sklope:
1. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. oktobra do 31. decembra 2006 (IV. kvartal). Ocenjena količina
vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov
je 2,130.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu
cestnine 7,300.000 SIT.
2. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. januarja do 31. marca 2007 (I. kvartal). Ocenjena količina vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov je
2,030.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu
cestnine 7,100.000 SIT.
3. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. aprila do 30. junija
2007 (II. kvartal). Ocenjena količina vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov je
2,200.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu
cestnine 9,600.000 SIT.
4. sklop: zakup oglasnega prostora v
obdobju predvidoma od 1. julija do 30. septembra 2007 (III. kvartal). Ocenjena količina
vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov
je 3,600.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu
cestnine 12,500.000 SIT.
Izklicna cena je določena v znesku brez
DDV in znaša 4,000.000 SIT za vse sklope
skupaj oziroma po posameznih sklopih v
naslednjih zneskih:
1. sklop: obdobje predvidoma od 1. oktobra do 31. decembra 2006 (IV. kvartal):
900.000 SIT (brez DDV),
2. sklop: obdobje predvidoma od 1. januarja do 31. marca 2007 (I. kvartal): 700.000
SIT (brez DDV),
3. sklop: obdobje predvidoma od 1. aprila do 30. junija 2007 (II. kvartal): 1,150.000
SIT (brez DDV),
4. sklop: obdobje predvidoma od 1. julija do 30. septembra 2007 (III. kvartal):
1,250.000 SIT (brez DDV).
Zakupodajalec ne jamči za število izdanih cestninskih listkov in izdanih potrdil o
plačilu cestnine v posameznem kvartalu niti
na letni ravni.

Št.

88 / 18. 8. 2006 /

Stran

6757

Velikost cestninskega listka za avtomatske podajalce: širina je 54 mm, dolžina je
122 mm, od tega je velikost oglasnega prostora na cestninskem listku za avtomatske
podajalce naslednja: širina 54 mm in dolžina
25 mm.
Velikost oglasnega prostora na hrbtni
strani potrdil o plačilu cestnine: širina 79 mm
in dolžina 75 mm. Dolžina traku v kolutu je
ca. 80 m.
Vzorec tiska posameznega cestninskega
listka za posamezno cestninsko postajo v
preteklem obdobju in vzorec potrdila o plačilu cestnine pridobijo zainteresirani ponudniki
z zahtevo po posredovanju dokumentacije
na naslov dražitelja komerciala@dars.si ali
po faksu na številko: 01/300-98-78.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene na posamezni sklop je 20.000
SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno za posamezni sklop, ki je določena
v tem razpisu za omenjene sklope. Ponudba veže do sklenitve pogodbe in do takrat
ni mogoče več odstopiti od ponudbe. Če
je dražitelj le eden, se sklene pogodba za
izklicno ceno. Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo.
Ugovori se podajajo do zaključka zapisnika
o posamezni dražbi.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje
na javni dražbi poslati priporočeno po pošti
ali oddati osebno na naslov: DARS d.d.,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, vložišče, 1. nadstropje soba 107,
označeno na naslednji način: »Sodelovanje
na javni dražbi: Zakup oglasnega prostora
na cestninskih listkih in potrdilih o plačilu
cestnine«.
V levem zgornjem kotu dražitelji označijo
svoj naziv in naslov.
Prijava mora prispeti najkasneje do 6. 9.
2006 do 12. ure.
V prijavi dražitelj navede, za kateri sklop
bo sodeloval na dražbi. Sodeluje lahko za
enega ali več sklopih, ki jih navede v prijavi.
2. Varščino za posamezni sklop, je potrebno plačati pred javno dražbo na transakcijski
račun DARS d.d. št. 06000-0112292446, celotno preostalo vrednost pa mora uspeli dražitelj plačati vsak mesec posebej oziroma
30% pogodbenega zneska 15 dni po uveljavitvi pogodbe, preostalih 60% pa v naslednjih treh mesecih za določen sklop, in sicer
v roku 30 dni od prejema računa. Zakupodajalec bo za posamezni sklop zakupniku
izstavil račun najkasneje do 10. v tekočem
mesecu za pretekli mesec, razen za prvi
obrok, za katerega bo račun izstavil takoj po
uveljavitvi pogodbe. Varščina za posamezni
sklop znaša 10% od vrednosti izklicne cene
za posamezni sklop. Če bo dražitelj sodeloval v postopku dražbe za vse sklope, lahko
poravna varščino z enim plačilom, pri čemer
mora v prijavi to izrecno navesti.
3. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v zakupnino,
neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj nastopa pri zakupu oglasnega prostora
za posamezni sklop, za katerega je plačal
varščino. V primeru, da dražitelj z zakupom
uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v zakupnino.
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4. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vsi predloženi dokumenti.
5. Uspešni dražitelj mora skleniti pogodbo o zakupu najkasneje v roku 15 dni po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od zakupa, varščina
pa zapade zakupodajalcu.
6. Drugi pogoji: zakupodajalec bo organiziral in izvedel tiskanje oglasa, zakupnik
pa bo stroške priprave vsebine oglasa nosil sam. Tisk se izvaja v kombinaciji barv:
bela, črna in nosilna barva posameznega
tipa cestninskega listka. Zakupnik bo vsebino oglasa predal zakupodajalcu v pdf obliki.
Zakupnik soglaša s predvideno količino izdanih cestninskih listkov in potrdil o plačilu
cestnine z zakupnikovo oglasno vsebino,
termin izdajanja pa je odvisen od prometnih
tokov na avtocestnem omrežju in njegovem
upravljanju in posledične porabe cestninskih listkov.
7. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: komerciala@dars.si ali na tel. 01/300-98-81.
DARS d.d.
Ob-23191/06
Stečajni upravitelj Trgovina Ogorevc, trgovina na debelo in drobno Brežice d.o.o.- v
stečaju, Cesta bratov Milavcev 37, Brežice
na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem opr. št. St 2/2004 z
dne 6. 7. 2006 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
ki bo 29. 9. 2006 ob 14. uri v sobi IV/II na
Okrožnem sodišču v Krškem.
I. Predmet prodaje: je nepremičnina –
poslovni objekt Cesta bratov Milavcev 37
Brežice, stoječ na parc. št. 813/4, vpisani
pri vl.št. 409 k.o. Šentlenart, v solasti stečajnega dolžnika do ½,, za izklicno ceno
7.600.000 sit vse po cenilnem elaboratu z
dne 15. 4. 2004, ki ga je izdelal sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko Janez
Kalan, univ. dipl. inž.
II. Prodajni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen
oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo 153. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične osebe
se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz
sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom.
Na nepremični obstaja skladno s Stvarnopravnim zakonikom predkupna pravica
solastnikov. Vsi predkupni upravičenci morajo predkupno pravico uveljavljati na dražbi
in sicer morajo upoštevati vsa razpisna določila in v roku, določenem v II. točki pogojev
za sodelovanje plačati ustrezno varščino ter
se dražbe udeležiti.
Ta objava velja kot obvestilo o dražbi solastnikom predmetne nepremičnine v smislu
določila 66. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) – Uradni list RS, št. 87-4360/2002
in 510. člena Obligacijskega zakonika (OZ)
– Uradni list RS, št. 83-4287/2001.
Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do dražbe vplačati na transakcijski ra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čun stečajnega dolžnika pri SKB d.d. št.
03158-1000259706 varščino v višini 10%
izklicne cene s pripisom »za javno dražbo«
in se s potrdilom o vplačani varščini izkazati
pred začetkom dražbe.
S plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že
vplačana varščina zapade v korist stečajne
mase.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
javni dražbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 15 dni po javni dražbi in kupnino
plačati v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz prvega, drugega in tretjga odstavka 153.
člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine v določenem
roku, bo prodaja razveljavljena, varščina pa
ne bo vrnjena.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin
skladno z obstoječo zakonodajo.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno, in sicer na podlagi Zakona o davku
na dodano vrednost in Zakona o davku na
promet nepremičnin. Vse dajatve in stroške
v zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine in overitvi
pogodbe.
Prodaja se po načelu videno–kupljeno.
Ogled premoženja je mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem oziroma njegovim
pooblaščencem (tel. 051/357-338).
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino,
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj
dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000
SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji
ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I čl. ZPPSL).
Trgovina Ogorevc
Brežice d.o.o. – v stečaju
Jožef Patty
stečajni upravitelj

Razpisi delovnih
mest
Ob-23193/06
Svet Varstveno delovnega centra Polž
Maribor, Rapočeva ul. 13, Maribor, na podlagi sklepa 19. seje z dne 20. 6. 2006, v
skladu z določili 32. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 104/92 – odločba US,
45/94, 8/96, 18/98, 34/98 – odločba US,
36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB1 in 69/05
– odločba US) in 29. in 30. člena Statuta
Varstveno delovnega centra Polž Maribor
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja varstveno delovnega centra
Polž Maribor.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje,
v statutu določene pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj, ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja)
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja je lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima opravljenega programa
za vodenje iz prejšnje alineje, mora ga pa
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program dela z vizijo
razvoja Varstveno delovnega centra Polž
Maribor.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo pet let.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, program dela
z vizijo razvoja in kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo
kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov: Varstveno delovni center Polž Maribor,
Rapočeva ulica 13, 2000 Maribor, ali oddati
v tajništvu zavoda, najkasneje v 8 dneh po
objavljenem razpisu, in sicer v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku trideset dni od objave razpisa.
Svet VDC Polž Maribor
Št. 1411
Ob-23194/06
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda, Osnovne šole Vižmarje Brod, Na
Gaju 2, 1210 Ljubljana – Šentvid razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za ravnatelja/ico mora za
imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje po 53. in 92.
členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB- 4
(Ur. l. RS, št. 98/05), ki so:
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– ima najmanj visokošolsko izobrazbo in
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju ter naziv svetnik
ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit,
– za ravnatelja je lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora
pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po
začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem roku, mu preneha
mandat po zakonu,
– kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole. Predložiti mora
pisen program razvoja in dela šole.
– na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI – UPB4 ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01).
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predviden začetek dela je 9. 11. 2006.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v roku 8 dni po
razpisani objavi, na naslov Svet Osnovne
šole Vižmarje Brod, Na Gaju 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Vižmarje Brod
Št. 0228/2006
Ob-23195/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJUUPB2, Uradni list RS, št. 32/06) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
občinski upravi Občine Bohinj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poznavanje računalnika in poznavanje
programov Word, Excel.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 35,
Bohinjska Bistrica.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, s pripisom »javni natečaj-pripravnik«, in sicer v roku 8 dni od objave.

Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14
pri Jožici Hribar.
Občina Bohinj
Št. 0228/2006
Ob-23196/06
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za naslednje prosto uradniško delovno mesto:
referent za upravne zadeve.
Delovno mesto referenta je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
referent I, II, III. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu referent III.
Pogoji za opravljanje dela:
– peta stopnja izobrazbe splošne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenija,
– fotokopijo delovne knjižnice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno);
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno);
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitev v vlogi, dokazil referenc
ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
opravljali na Občini Bohinj, Triglavska cesta
35, Bohinjska Bistrica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Bohinj,
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave z dokazili pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« in navedbo
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delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14
pri Jožici Hribar.
Občina Bohinj
Št. 100-313/06-511
Ob-23351/06
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-ZJU-UPB2) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper
javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest:
1. paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica (m
ali ž) – eno delovno mesto;
2. višji paznik, vodja izmene, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Koper (m)
– eno delovno mesto;
3. svetovalec pedagog, v ZPKZ Koper
(m ali ž) – eno delovno mesto.
Opis dela za delovno mesto paznik:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih
sankcij.
Opis dela za delovno mesto višji
paznik – vodja izmene:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– pripravljanje razporeda varovanja in
organiziranje dela v izmeni,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov,
– izvajanje usposabljanja paznikov v zavodu.
Opis dela za delovno mesto svetovalec
pedagog:
– pedagoška diagnostika, prognostika in
svetovanje,
– individualno in skupinsko delo z zaprtimi osebami,
– sodelovanje in izvajanje posebnih oblik
strokovnega dela z zaprtimi osebami,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih.
Delovno mesto paznik se lahko opravlja
v nazivih paznik III, paznik II, paznik I.
Delovno mesto višji paznik – vodja izmene se lahko opravlja v nazivih višji paznik II, višji paznik I. Izbrani kandidati bodo
imenovani v naziv paznik III. oziroma višji
paznik II.
Naloge na delovnem mestu svetovalecpedagog se opravljajo v nazivih svetovalec
III, svetovalec II, svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo prijavljeni kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– spol, kot je označen pri posameznem
delovnem mestu,
– najmanj srednja izobrazba splošne,
tehnične oziroma druge ustrezne smeri
(za delovno mesto paznik), višja strokovna
izobrazba splošne, tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za delovno mesto višji
paznik – vodja izmene) najmanj visoka strokovna izobrazba pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne smeri
(za delovno mesto svetovalec-pedagog),
– delovne izkušnje v trajanju vsaj šest
mesecev (za delovno mesto paznik), ozi-
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roma treh let in šest mesecev (za delovno
mesto višji paznik – vodja izmene), oziroma
sedem mesecev delovnih izkušenj (za delovno mesto svetovalec – pedagog),
– za znanje jezika narodnosti višja raven: potrdilo pristojne institucije o aktivnem
znanju ali dokazilo o verificiranem programu
izobraževanja, ki je zajemal osem let italijanski jezik (za delovno mesto svetovalec
– pedagog) in za znanje jezika narodnosti
osnovna raven: potrdilo pristojne institucije
o pasivnem znanju italijanskega jezika ali
dokazilo o verificiranem programu izobraževanja, ki je zajemal štiri leta italijanski
jezik (za delovno mesto višji paznik – vodja
izmene),
– vozniški izpit B kategorije (za delovno
mesto paznik in višji paznik – vodja izmene),
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(za vsa tri delovna mesta); kandidati, ki tega
izpita nimajo, ga bodo v primeru izbora morali opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(za delovno mesto svetovalec-pedagog).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
Republike Slovenije (npr. osebnega dokumenta),
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu za imenovanje v
naziv (če ga imajo),
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka (če ga imajo),
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino:
»Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, da nisem obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev in da zaradi naštetih
dejanj nisem v kazenskem postopku«.
Glede te izjave bodo morali izbrani kandidati pred imenovanjem v naziv predložiti
potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo pristojnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8
dneh od dneva objave posredovati v zaprti ovojnici s pripisom »za javni natečajpaznik, ali višji paznik – vodja izmene, ali
svetovalec – pedagog« na naslov: Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska
cesta 3, 6000 Koper.
Formalno nepopolne vloge se skladno s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Usposobljenost kandidatov se bo presojala z osebnim razgovorom na podlagi
predstavitve v vlogi, dokazili in psihološkim
testiranjem.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto
svetovalec – pedagog.
Delo se bo opravljalo na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, za
paznika pa v dislociranem oddelku Nova
Gorica in na terenu, v izmenah, razen za
svetovalca – pedagoga.
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Izbrani kandidati za delovno mesto paznik in višji paznik, vodja izmene bodo morali v šestih mesecih po sprejemu v delovno
razmerje opraviti strokovni izpit po Zakonu
o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS
št. 22/00 in nasl.), ki vključuje tudi strokovni
izpit iz upravnega postopka.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije dobite na tel.
05/610-04-50 (Lilijana Laganis).
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper
Ob-23356/06
Na podlagi 47. člena Statuta Visoke šole
za upravljanje in poslovanje Novo mesto
in sklepa sprejetega na 35. seji upravnega odbora Visoke šole za upravljanje in
poslovanje dne 9. 8. 2006, Visoka šola za
upravljanje in poslovanje razpisuje prosto
delovno mesto:
direktor/direktorica šole.
Za direktorja/ direktorico šole je lahko
imenovan(a) kandidat(ka), ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Mandatna doba direktorja/ direktorice je
4 leta.
Delovno razmerje bo s kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim oziroma
skrajšanim delovnim časom. Izbran kandidat bo delo opravljal na sedežu Visoke šole
za upravljanje in poslovanje Novo mesto,
Na Loko 2, 8000 Novo mesto.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:
Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Na
Loko 2, 8000 Novo mesto, v roku 8 dni od
objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni po odločitvi.
Visoka šola za upravljanje in poslovanje
Novo mesto
Št. 110-153/2006
Ob-23379/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, do 8. 9. 2006.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4301-1/2006
Ob-23383/06
Svet Centra za socialno delo Slovenj
Gradec na podlagi 24. člena Statuta Centra
za socialno delo Slovenj Gradec in sklepa
4. Redne seje Sveta z dne 29. 6. 2006 razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice zavoda.
Za direktorja/direktorico centra je lahko
izbran/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
pogoje določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu / Uradni list RS,
št. 36/04 –UPB1/:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu, 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,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alinee je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja/ice.
– kandidat/ka mora na podlagi 30. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenj
Gradec ob prijavi predložiti program razvoja
centra za mandat, za katerega se prijavlja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo petih let.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni po
objavi razpisa.
Prijavljeni/a kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni/e v zakonitem roku.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidati/ke naslovijo na: Svet Centra za
socialno delo Slovenj Gradec, Ozka ulica
1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Svet
centra – javni razpis«.
Center za socialno delo
Slovenj Gradec
Ob-23393/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za
prosta delovna mesta v Mestni upravi:
1. »Višji referent« v Referatu za predšolsko vzgojo v Oddelku za družbene
dejavnosti.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih višji referent III, višji
referent II in višji referent I.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
višji referent III.
Delovno področje:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
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bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice ali drugo
dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo
pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil pisni
izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo
na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. »Pripravnik« na Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7, 2000
Maribor.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba geološke
smeri,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna
ocena izpitov),
– potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo,
– potrdilo pristojnega sodišča ali svojo
pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vlo-

žena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil pisni
izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas deset mesecev, s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat/ka se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na
uradniškem delovnem mestu.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Morebitne dodatne informacije dobite na
tel. številki 02/220-10-00 pri Nini Hernah
Kajbič, oziroma na elektronskem naslovu
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 1102-27/2006/1
Ob-23434/06
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
pripravnika (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za demografske in socialne
statistike, v Oddelku za statistiko socialnih storitev.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo 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 kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat 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
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi nakle-
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pnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko 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 zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer za
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniško delovno mesto svetovalec,
ki se lahko opravlja v uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec
I.
Delo bo opravljal v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku
za statistiko socialnih storitev, na področju
statističnega spremljanja kriminalitete, štipendiranja in volitev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-27/2006.
Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in
začne teči naslednji dan po objavi javnega
natečaja v Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel, MS Access in
drugih programskih paketov za statistično
obdelavo podatkov;
– s poznavanjem področij za katera je
objavljen razpis;
– z znanjem osnov statistične teorije;
– s poznavanjem evropskega in slovenskega statističnega sistema;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja,
zanesljivost in natančnost.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite
pri Tatjani Škrbec, na telefonski številki
01/234-07-94 ali po elektronski pošti: Tatjana.Skrbec@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 419/06
Ob-23220/06
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) določa in objavlja
datum nastopa poslovanja notarja.
21. 8. 2006 začne s poslovanjem notarka Sonja Železnik, v Ilirski Bistrici, Bazoviška c. 3.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-23384/06
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03,
86/04, 37/05 in 102/05) objavlja,
javno vabilo
k nakupu nepremičnine, in sicer
zemljišča parc. št. 2854/58, pot v izmeri
4407 m², k.o. Vrhnika in zemljišča parc.
št. 2854/15, pot v izmeri 402 m², k.o.
Vrhnika po metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: zemljišči parc. št.
2854/58, pot v izmeri 4407 m2 in parc. št.
2854/15, pot v izmeri 402 m2,vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki pri vl.
št. 1692, k.o. Vrhnika, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišči
parc. št. 2854/58, pot v izmeri 4407 m2 in
parc. št. 2854/15, pot v izmeri 402 m2,vpisani
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki pri vl. št. 1692, k.o. Vrhnika, ki sta predmet javne prodaje, znaša 1,350.000 SIT, kar
predstavlja pošteno tržno vrednost, ugotovljeno po uradni cenitvi (z vključenimi stroški
cenitve).
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču. Kupec mora nepremičnine
prevzeti v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom
celotne kupnine,
Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu države čla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nice EU za fizične osebe oziroma izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišči sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo
dodatne informacije o prodaji zemljišč vsak
delovni dan od dneva objave javne ponudbe
v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9.
in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana
Borič, tel. 01/478-80-14.
Ogled nepremičnin: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10.00 do 12.00 ure, razen takrat, ko državni
organi ne delajo in sicer na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru z Marušo
Klopčič ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: Ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 11. 9. 2006
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000
Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 11. 9. 2006 do 12. ure,
vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »Javna ponudba – zemljišče – Ne
odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.

Čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 9. 2006, ob 14.
uri, na naslovu:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 15 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste
Ob-23378/06
Vabilo k oddaji ponudb za dobavo
reprodukcijskega materiala: lepilni, tesnilni in čistilni material za transportne
in druge strojne naprave
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, vabi ponudnike k oddaji
ponudb za dobavo reprodukcijskega materiala: lepilni, tesnilni in čistilni material za
transportne in druge strojne naprave.
Ponudba obsega dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: lepilni, tesnilni material za transportne in druge strojne naprave,
– sklop 2: čistilni material za transportne
naprave.
Ponudba se lahko izdela v celoti ali po
sklopih.
Naročnik bo dobavitelja izbral na podlagi pogojev in meril opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– dobava reprodukcijskega materiala: lepilni, tesnilni in čistilni material za transportne
in druge strojne naprave«. Ponudniki morajo
za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o
plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje pri Branku Podbevšek (sklop 1, tel.
03/56-51-252) ali Edvardu Zorko (sklop 2,
tel. 03/56-51-283).
Rok za oddajo ponudb je 6. 9. 2006 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-23198/06
Merinka Maribor d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, 2000 Maribor, objavlja na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru opr.št. St 73/2005 z dne 8. 6. 2006
prodajo z zbiranjem ponudb
Nepremičnega in premičnega premoženja stečajnega dolžnika Merinka Maribor
d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, Maribor, najugodnejšemu ponudniku, in sicer:
1. Nepremičnine na lokaciji Valvasorjeva
ulica 38
– parcela št. 10 stavba 13 m2,
– parcela št. 11/3 funkcionalni objekt
20 m2,
– parcela št. 27/1 poslovna stavba
1.971 m2,
– parcela št. 27/2 poslovna stavba
1.501 m2,
– parcela št. 27/4 poslovna stavba
1.477 m2,
– parcela št. 27/10 poslovna stavba
571 m2,
– parcela št. 28/2 poslovna stavba
190 m2,
– parcela št. 28/10 dvorišče 476 m2,
– parcela št. 27/5 poslovna stavba
459 m2,
– parcela št. 27/14 poslovna stavba
13 m2,
– parcela št. 27/13 stavba 133 m2 1/2
solastniški delež,
vse k.o. Tabor.
Ocenjena vrednost 355,000.000 SIT, po
izklicni ceni 250,000.000 SIT.
2. Oprema v proizvodnji po zaključenih
celotah:
2.1. Kotlarna: ocenjena vrednost
20,507.175 SIT po izklicni ceni 14,400.000
SIT;
2.2. Predilnica: ocenjena vrednost
23,668.400 SIT po izklicni ceni 16,600.000
SIT;
2.3. Priprava tkanine: ocenjena vrednost
23,920.000 SIT po izklicni ceni 16,800.000
SIT;
2.4. Tkalnica: ocenjena vrednost
74,406.300 SIT po izklicni ceni 52,200.000
SIT;
2.5. Mokra apretura: ocenjena vrednost
14,035.600 SIT po izklicni ceni 9,800.000
SIT;
2.6. Barvarna: ocenjena vrednost
9,096.750 SIT po izklicni ceni 6,400.000
SIT;
2.7. Suha apretura: ocenjena vrednost
9,322.300 SIT po izklicni ceni 6,500.000
SIT;
2.8. Laboratorijska oprema: ocenjena vrednost 3,128.450 SIT po izklicni ceni
2,300.000 SIT.
Podrobni seznami opreme so na vpogled
na sedežu stečajnega dolžnika.
3. Osebno vozilo: Renault Kangoo leto
izdelave 1999: ocenjena vrednost 575.000
SIT po izklicni ceni 400.000 SIT
4. Zaloge surovin, barvil, kemikalij in gotovih proizvodov:
– surovine (volneni česanec) po izklicni
ceni 1,100.000 SIT,
– barvila in kemikalije po izklicni ceni
8,000.000 SIT,
– gotovi izdelki v skladiščih po izklicni
ceni 6,200.000 SIT,
– metraža v vzorčni sobi po izklicni ceni
1,500.000 SIT.
Izklicne cene prestavljajo 50% ocenjene
vrednosti.
Seznami zalog so na vpogled na sedežu
stečajnega dolžnika.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici v 15 dneh po objavi v časopisu
na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna 14,
2503 Maribor, s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj St 73/2005.«
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene
na transakcijski račun prodajalca št.
02280-0255256010, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje
v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom
pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15
dneh, od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali
ne plača v celoti kupnine v predvidenem
roku se meni, da je odstopil od nakupa in je
pogodba razveljavljena po samem zakonu.
Premoženje preide v lastništvo kupca šele
takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Vse
stroške, prometni davek in druge dajatve
plača kupec. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi
od nakupa se mu vrne le tisti plačani del
kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov,
ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od
nakupa.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«.
Vpogled v sezname premoženja in njihov ogled je možen na sedežu stečajnega
dolžnika na Valvasorjevi ulici 38 Maribor po
predhodnem dogovoru z g. Božičem po tel.
041/645-923 vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
Merinka Maribor d.d. – v stečaju
Ob-23199/06
Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) ter sklepa nadzornega sveta JSS
Konjice z dne 29. 9. 2003, objavlja JSS Konjice, Mestni trg 12, Slov. Konjice, ki ga zastopa direktor Tomaž Rihtaršič
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: stanovanje št. 7 v
drugem nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Toneta Melive 8A, Slovenske
Konjice, v izmeri 74,09 m2.
2. Cena: na podlagi uradne cenitve iz avgusta 2006 znaša 13,401.419,35 SIT.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overitve prodajne pogodbe nosi
prodajalec, stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
4. Pisne ponudbe morajo vsebovati: pri
prodaji nepremičnine na podlagi javnega
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zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pisna
ponudba mora vsebovati:
– podatki o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko,
EMŠO, davčno številko, in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu; pravne osebe
pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko,
elektronski naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. Predložiti mora
tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 8 dni,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
5. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 8 dni od dneva, ko je prejel obvestilo
o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem
zakonu.
6. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so: prednostna kategorija je najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem
za nedoločen čas.
V primeru, da so ti pogoji izenačeni med
dvema ali več ponudniki, bo imel prednost
ponudnik, bo ponudil višjo ceno.
7. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v petih dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo
javne ponudbe o prodaji stanovanjske enote
v večstanovanjski stavbi na naslovu Toneta
Melive 8a, Slovenske Konjice.
8. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v
roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe in sicer na račun JSS Konjice, št.
01314-6520971396, sklic 2152. Kontaktna
oseba je Tanja Orlačnik, 03/759-27-16.
9. JSS Konjice lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine. Prav tako si
prodajalec pridržuje pravico, da ne glede
na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z
nobenim ponudnikom ter ponudnikom ne
prizna nobenih stroškov s pripravo pisne
ponudbe.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: JSS Konjice,
Mestni trg 12, Slovenske Konjice z oznako
»Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po
objavi razpisa.
Javni stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Ob-23267/06
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Uredbe o pridobivanju, raz-
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polaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta Občine Pivka, št.: 03201-23/2005, z dne 21. 9.
2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju
prodajalec).
2. Predmet prodaje:
Lokacija: Postojnska cesta 9, Pivka;
Številka stanovanja: št. 8/II (73,13 m2);
Ponudbena cena stanovanja: 8,685.306
SIT.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi
107. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list
RS, št. 69/2003) sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna
razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske
pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma
ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo
za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. list RS, št. 12/2003 in 77/2003)
pod enakimi pogoji, predkupno pravico.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec, vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika;
– navedbo naslova objekta in številko
stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
za samostojne podjetnike (DURS), ki ne
smeta biti starejša od 3 mesecev;
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo
sodelovati pri javni ponudbi morajo vplačati kavcijo, v višini 868.530,60 SIT. Kavcijo
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10
dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v
vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 4. 9. 2006 do 11. ure na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »javna ponudba za odkup
stanovanja - ne odpiraj«.
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
4. 9. 2006 ob 13. uri v prostorih Občine Pivka. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bo ustna licitacija v torek, dne 12. 9. 2006
ob 14. uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.
8. Merilo za izbor je oddana ponudba
za odkup stanovanja. V primeru pridobitve
dveh ali več pravilnih ponudb, bo izvedena
ustna licitacija – najnižji znesek višanja je
150.000 SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer
imajo osebe, ki uporablja stanovanje pod
enakimi pogoji, predkupno pravico.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni
od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: Po
podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača
celotno kupnino (zmanjšano za vplačano
kavcijo) na zakladniški podračun Občine
Pivka, št.: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, vendar najkasneje v 8 dneh po
izstavitvi računa.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sesta-

vina pravnega posla. Če kupec ne plača
kupnine v navedenem roku, se pogodba
razdre, kavcija pa se zadrži.
12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta Občine Pivka,
št.: 03201-23/2005, z dne 21. 9. 2005, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, pri čemer se povrne
kavcija izbranemu ponudniku, v vplačanem
znesku. O tem posreduje Občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni, od
dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javne ponudbe in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na
telefonski številki 05/721-01-00 (kontaktna
oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka

Ob-23396/06
Občina Dobrna, na podlagi 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in 15.
člena Statuta Občine Dobrna (Ur. l. RS, št,
47/99, 15/01, 112/02 in 134/06), objavlja
javno ponudbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč na območju Zdraviliškega
kompleksa v Dobrni
1. Lastnica nepremičnin: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Opis predmeta razpolaganja:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča:

Parc. št.

Št. vlož.

k.o.

1784
1785
1782/1
Skupaj

766
725
728

Dobrna
Dobrna
Dobrna

Površina
9.938
6.032
9.678
25.648

Zemljišča se nahajajo na območju, ki ga
urejajo Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v
Dobrni, št. projekta 14-03, maj 2005, izdelovalec akta Urbanisti s.p., Celje, (Ur. l. RS, št.
56/05) in so namenjena izgradnji turistične
infrastrukture.
Vsa zemljišča so brez bremen.
Priključitev na javno komunalno in cestno
infrastrukturo je zagotovljena pod pogoji, določenimi s strani upravljavcev le-te.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
ponudbe: javna ponudba.

Vrsta
rabe
sadovnjak
travnik
sadovnjak
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4. Izklicna cena:
Izklicna cena znaša:
Parc. št.
1782/1
1784
1785
Skupaj

Površina
9.678
9.938
6.032
25.648

Vrednost brez DDV
v SIT
v€
104,367.552
435.518
95,404.800
397.520
50,668.800
211.120
250,441.152
1,044.158

Izklicna cena ne vključuje:
– DDV,
– sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki
se zaračunavajo zavezancem po Odloku o
komunalnem prispevku v Občini Dobrna (Ur.
l. RS št. 48/02),
– stroškov izgradnje priključkov na javno
komunalno in cestno infrastrukturo in stroškov priključitve objektov na omrežje,
– stroškov morebiti potrebnih sprememb
prostorskih aktov.
5. Pogoji za prijavo na razpis:
Pisne ponudbe morajo prispeti s priporočeno pošto oziroma biti vročene v zaprti
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – javna ponudba za zemljišča v ZN Zdraviliški kompleks,
najkasneje do dne 1. 9. 2006 do 9. ure na
naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna.
Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične
osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s
plačilom kavcije v višini 10% od izklicne cene
posamezne parcele na transakcijski račun
Občina Dobrna št. 01355-0100003171.
Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani
komisije in z njimi povezane osebe.
Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 10 dni vrne
tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku pa
se plačana kavcija všteje v ceno.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora
pogodbo podpisati v 30 dneh po odpiranju
ponudb. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Občina
Dobrna št.: 01355-0100003171, pri čemer
se položena kavcija všteje v kupnino.
Za roke, ki so daljši od 8 dni mora izbrani
ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti
Občini nepreklicno bančno garancijo, vnovčljivo na prvi poziv.
Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima lastnica pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev ter zadržati že
vplačano kavcijo.
7. Drugi pogoji prodaje:
Stranke, ki so v delu financirale izdelavo
urbanističnega dokumenta – Spremembe in
dopolnitve Zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, št. projekta
14-03, maj 2005, izdelovalec Urbanisti s.p.,
Celje, imajo pod enakimi pogoji predkupno
pravico kot ostali drugi ponudniki.
Nepremičnine se prodajo po načelu videno-kupljeno. Nepremičnine se prodajo v
stanju, v katerem se nahajajo.
Ponudbe se lahko nanašajo le na nakup
vseh treh parcel kot celote. Ponudba za nakup posamezne parcele ali njihovih delov
ni možna.
8. Pogoji sodelovanja v postopku prodaje
zemljišč:

Vrednost/m2 brez DDV
v SIT
v€
10.784
45
9.600
40
8.400
35

Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno
priložiti:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firmo ponudnika,
– sedež,
– identifikacijsko številko za DDV/davčno
številko,
– matično številko (za podjetja in družbe),
– dokazilo o finančnem stanju ponudnika (bilanco stanja in uspeha za leto 2004,
podatki o boniteti BON – obrazec in potrdim
banke o solventnosti),
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo (ime in priimek, telefon, telefaks,
e-mail),
– številko transakcijskega računa ter
naziv in naslov banke za vračilo vplačane
varščine,
b) navedbo parcelnih številk, za katere je
podana ponudba,
c) ponujeno ceno za v SIT/m2, ki ne sme
biti nižja od izklicne cene,
d) dokazilo o plačani varščini,
e) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 90 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
f) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
g) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe in samostojni podjetniki),
h) fotokopijo izpiska iz sodnega registra,
oziroma izpisa iz poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki ne sme biti starejše od treh
mesecev od datuma ponudbe,
i) fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) za fizične osebe.
9. Odpiranje ponudb:
Pravočasno prispele ponudbe bo odprla,
pregledala in ocenila komisija Občine Dobrna za prodajo nepremičnin, imenovana
s strani župana Občine Dobrna. Odpiranje
ponudb bo potekalo v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna dne 1. 9. 2006
ob 10.30.
10. Izbor ponudnika:
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala naslednje kriterije:
– ponujena kupnina za posamezno parcelo,
– rok plačila kupnine.
Prednost pri nakupu imajo pod enakimi
ostalimi pogoji tisti ponudniki, ki so dokazljivo vlagali v pripravo in opremljanje obravnavanih zemljišč oziroma v javno infrastrukturo
na območju ZN za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni.
Prednost pri nakupu imajo, pod enakimi
ostalimi pogoji, tisti ponudniki, ki so pripravljeni skleniti urbanistično pogodbo (izgradnja dela javne komunalne infrastrukture za
potrebe gradnje na zemljiščih, ki so predmet
tega razpisa).
Kriteriji za oceno ponudb so podani v
razpisni dokumentaciji.
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Kot najugodnejša se bo štela ponudba,
z najvišjim seštevkom zbranih točk. Ocenjevanje ponudb se izvede samo v primeru večjega povpraševanja oziroma interesa
več ponudnikov po nakupu zemljišč, ki so
predmet tega razpisa.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku
15 dni od datuma odpiranja ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo prodajalec
obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v
javnem zbiranju ponudb v roku 5 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh od datuma oddaje ponudb. V primeru, da izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v roku, se mu
varščina ne vrne.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju oziroma notarskega zapisa, DDV
ter druge stroške nosi kupec, stroške
zemljiškoknjižnega prenosa nosi prodajalec.
Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice
na nepremičninah se opravi po plačilu celotne kupnine.
11. Drugo:
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
tega razpisa.
Občina Dobrna si pridržuje pravico, da
začeti postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pogodbe o prodaji nepremičnin, ki so predmet tega razpisa, kadarkoli
ustavi, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.
V primeru, da se na razpis javi le en ponudnik, lahko Občina Dobrna sklene z njim
pogodbo pod pogojem, da je ponudnik ponudil kupnino vsaj v višini izklicne cene.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Dobrna ali na spletni strani Občine Dobrna ali
jo zahtevajo po e-pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si.
Informacije o javnem zbiranju ponudb
ponudniki lahko dobijo na Občini Dobrna, kontaktna oseba Smrečnik Mateja, tel.
03/780-10-53 ali 780-10-50.
Občina Dobrna

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 2153-48/2006/6
Ob-23275/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 64 vpiše politična stranka Posavska unija mladih, s skrajšanim imenom
Posavska unija in s kratico imena PUM ter
s sedežem v Krškem, Cesta krških žrtev
30. Znak stranke (logotip) sestoji iz dveh
delov. Prvi je simbol veternice, ki je zgrajena
iz štirih listov, ti simbolizirajo štiri posavske
občine, tudi štiri strani neba. Drugi del logotipa je napis PUM. Črka P ima vertikalno podaljšano steblo, ki se dotika vetrnice ter tvori
navidezni ročaj ali stojalo. Napis je rdeče
barve Pantone 179, vetrnica pa je v različnih odtenkih oranžne barve Pantone 1655.
Pisava v logotipu je Legacy Sans serif. Znak
je zasnovan v proporcu kvadrata.
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Kot zastopnik politične stranke Posavska
unija mladih se v register političnih strank
vpiše Davor Račič, predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030035.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šejo iz evidence statutov sindikatov. Matična
številka sindikata je 1505467.
Št. 101-8/2006-2
Ob-23202/06
Iz evidence o hrambi statutov sindikatov,
vodeno pri Upravni enoti Celje, se izbrišejo
»Pravila sindikata Vir Osnovne šole Hudinja«, ki so bila sprejeta v hrambo dne 14. 5.
1998, pod zap. št. 190.
Z dnem pravnomočnosti te odločbe preneha veljati odločba Upravne enote Celje,
št. 02801-2/98 z dne 14. 5. 1998.
Št. 101-1/2006/3
Ob-23203/06
Statut o organiziranju in delovanju Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije v Občini
Sodražica (SABS Občina Sodražica), s sedežem v prostorih Občine Sodražica, Trg 25.
maja 3, 1317 Sodražica, se dne 7. 8. 2006
vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica pod zaporedno številko 29.
Statut hrani oddelek za občo upravo, skupne
in splošne zadeve Upravne enote Ribnica.

Št. 2153-47/2006/5
Ob-23448/06
V register političnih strank se pod zaporedno številko 65 vpiše politična stranka
Stranka za napredek krajevnih skupnosti,
s kratico imena SZNKS ter s sedežem na
Golniku, Babni vrt 4. Znak stranke je sestavljen iz kratice imena (SZNKS) odebljen
z ležečo pisavo v črni barvi SZNKS, pisavi
Arial in velikosti 24. Pod kratico je izpisano
z ležečo pisavo celotno ime stranke velikosti
pisave 8, in pisavi Arial. Znak je obrobljen v
pravokotni obliki debeline 3,5 pt., v katerem
je rumena podlaga.
Kot zastopnik politične stranke Stranka
za napredek krajevnih skupnosti se v register političnih strank vpiše Jože Lombar,
predsednik stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030043.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-7/2006-00021
Ob-23201/06
Pravila sindikata družbe Varnost Mengeš, d.d., Neodvisnost, KNSS, s sedežem
Slovenska cesta 24, Mengeš, ki so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi
odločbe št. 02800-1/96-24 z dne 7. 5. 1996
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 1/96, se z dnem 7. 8. 2006 izbri-

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 06-020-000352
Ob-23451/06
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
43/04 in 86/04-ZVOP-1), ter skladno s 7.
oddelkom 2. poglavja Zakona o medijih (Ur.
l. RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US,
16/04 – odl. US in 96/05-ZRTVS-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-37/2006/2 z dne 21. 4.
2006, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za radijsko radiodifuzno postajo
oddajni točki:
Celje Golovec 96,4 MHz (za pokrivanje
območja mesta Celje).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05).
2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko
dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti.
4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih
petih letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz
1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l.
RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1).

5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno
predvajanje informativnih vsebin o pomembnih dogodkih z območja mestne občine Celje ter enkrat dnevno predvajanje vsebin iz
vsaj še dveh drugih zvrsti programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za
opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l.
RS, št. 77/02).
6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 30
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
7. Ponudnik ne sme s svojim programom v celoti že prekrivati razpisanega območja.
8. Ponudnik mora predložiti formalno
popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v
skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe (ocenjevanje)
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem
času, bodo ocenjeni z večjim številom točk.
(0-5 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točka).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in
tematsko raznovrstnost programskih vsebin
pri merilu lahko dosegel skupaj največ 4
točke. (0-4 točke).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih
programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0 ali 5 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in bi lahko s pridobitvijo razpisane
frekvence tvorili homogeno radijsko omrežje
imajo prednost pred izdajatelji novih programov in tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na oddaljenem območju. Za oddaljeno
se šteje takšno območje, ki z razpisanim ne
more tvoriti homogenega radijskega omrežja
in bi v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarili nepovezane
otoke istega programa. Za tvorjenje homogenega radijskega omrežja se šteje, če se
razpisano območje nahaja manj kot 20 km od
obstoječega območja. Za obstoječa območja
pokrivanja se upošteva območja pokrivanja,
ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program. (0-4 točke).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Mestno občino Celje. Za po-
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zitivno mnenje pristojnega organa mestne
občine Celje o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
1 točko. (0-1 točka)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Mestno občino Celje. Ponudnik s sedežem v Občini Celje lahko priloži
zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program.
(0-1 točka)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o
boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi
pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko,
sicer dobi 0 točk. (0-1 točka)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost
za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična in
kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se
bo upoštevalo število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo
od 0 do 1 točke glede na vrednost opreme za
produkcijo programa. (0-3 točke).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med
potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega
območja in uporabniki znotraj obstoječega
območja pokrivanja. Za obstoječa območja
pokrivanja se upošteva območja pokrivanja,
ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program. (0-3 točke).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
radijske dejavnosti. (0-5 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času,
bodo ocenjeni s sorazmerno večjim številom
točk. (0-5 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za
razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81.
člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil
kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi
statusa programa posebnega pomena ne bo
priložil, bo prejel 0 točk. (0-1 točka).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe

Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka)
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko
pridobi ponudnik pri določenem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne
ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z
razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene
ponudbe glede programskih vsebin. Svet za
radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne
ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh
točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire
najboljšega ponudnika.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 18. 9. 2006
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do
navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve,
nadomestitve ali umika po izteku roka za
predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti
prispela po izteku roka, jo bo Agencija poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti
priporočeno s povratnico na naslov Agencije,
ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Uradna
oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje
ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala
potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
3 kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura)
Javno odpiranje ponudb za dodelitev prostega radiodifuznega kanala za radijsko radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 21. 9. 2006 ob 11. uri.
Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana
komisija.
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot
stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
Šteje se, da javni razpis na razpisani oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko
dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, v času uradnih ur,
ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11.
ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel.
01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si.
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8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 06-020-000352
Ob-23452/06
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po uradni dolžnosti izdaja v skladu s 32. členom ter četrto
točko četrtega odstavka v povezavi z drugim
odstavkom 120. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 in 86/04ZVOP-1), ob subsidiarni uporabi Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
24/06-UPB2), v zvezi z javnim razpisom za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije, ki je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št. 49 dne 12. 5. 2006,
naslednji sklep:
Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Celje Golovec 96,4
MHz in Celje 95,5 MHz, ki je bil dne 12. 5.
2006 objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 49, se razveljavi.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-23204/06
Predsednik uprave družbe LUZ, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 8. 8. 2006 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani poslan Oddelitveni načrt družbe LUZ, d.d.
2. Na sedežu družbe LUZ, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, je mesec
dni od objave tega obvestila v času med
8. in 12. uro na vpogled Oddelitveni načrt
družbe LUZ, d.d.
3. Vsakemu delničarju, upniku in delavcu se bo na njegovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan, brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
LUZ, d.d.
Tadej Pfajfar, predsednik uprave
Ob-23439/06
Direktor družbe MKM inženiring, d.o.o.
Ljubljana, Regentova cesta 35, 1000 Ljubljana na podlagi 629. in 586. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 9. 8. 2006 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
ulica 9 predložen Oddelitveni načrt družbe
MKM inženiring, d.o.o. Ljubljana.
2. Na sedežu družbe MKM inženiring,
d.o.o. Ljubljana, Regentova cesta 35, 1000
Ljubljana je mesec dni od objave tega obvestila v času od 8. do 12. ure na vpogled
Oddelitveni načrt družbe MKM inženiring,
d.o.o. Ljubljana z vsemi prilogami.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
MKM inženiring, d.o.o. Ljubljana
direktor:
Zlatko Murn
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Sklici skupščin
Ob-23205/06
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v zvezi
s statutom družbe Rent a, najem in poslovne
storitve, d.d., s sedežem Dunajska 58, Ljubljana, uprava sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev družbe RENT A d.d.,
ki bo dne 19. 9. 2006 ob 13. uri na sedežu
družbe, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednico skupščine Majo Pušnik ter notarja Andreja Škrka iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2005.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2005 v višini 29,904.000 SIT se uporabi za pokrivanje izgube iz prejšnjih let.
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.
RENT A,
najem in poslovne storitve, d.d.
predsednik uprave
Blaž Švara
Ob-23350/06
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d. d., Stegne 21, Ljubljana, sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d. d.,
ki bo v torek, 19. 9. 2006 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21, (sejna
soba v IV. nadstropju poslovne stavbe Iskra
Sistemi).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalko glasov po predlogu
uprave in nadzornega sveta. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Rozman iz Idrije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2005
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za poslovno leto 2005, s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega
sveta po 282. členu ZGD-1.
3. Uporaba bilančnega dobička na dan
31. 12. 2005 ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta odloči skupščina, da ostane
ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2005
v višini 119,527.064,54 SIT, ki ga sestavljata čisti dobiček poslovnega leta v višini
113,550.711,31 SIT in zakonske rezerve v
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višini 5,976.353,23 SIT, nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
4. Imenovanje revizorja za leto 2006
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina družbo KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., s
sedežem Železna cesta 8a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2006.
5. Uvedba kosovnih delnic – sprememba
statuta družbe
Predlog sklepa: družba uvede kosovne
delnice, ki nadomestijo obliko obstoječih delnic z nominalnim zneskom 2000 SIT in v
skladu s tem sprejme predlagane spremembe statuta.
6. Obravnava in odločanje o spremembah
in dopolnitvah statuta
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in nadzornega sveta spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu ter pooblašča nadzorni
svet, da uskladi besedilo statuta s sprejetimi
spremembami in dopolnitvami.
7. Prehod zneska osnovnega kapitala
na euro in pooblastilo nadzornemu svetu
za uskladitev statuta družbe glede zneskov
osnovnega kapitala in preračunov zneskov
iz SIT v EUR.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD-1 pooblašča
nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske
osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe
evra preračuna v evre po tečaju zamenjave in
ustrezno temu uskladi besedilo statuta.
Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti
delničarji, ki bodo na dan 15. 9. 2006 vpisani
v register pri Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
pisno najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa morajo
v istem roku na sedežu družbe poleg prijave
deponirati pooblastila. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do 16. 9. 2006,
oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja,
ter 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
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2005, revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1 ter z obrazloženim besedilom predlaganih sprememb statuta, je od dneva sklica skupščine dalje delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure. Predlogi sklepov in predlagane spremembe statuta z utemeljitvami
so od tega dne dostopni tudi na spletni strani
družbe www.iskrasistemi.si.
Predlogi delničarjev

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda sporočijo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo osebno na sedežu
družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Iskra Sistemi, d.d.
predsednik uprave
Aleš Tavčar
Ob-23399/06
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88a, na podlagi
3. odstavka 8. člena statuta družbe, sklicuje
25. redno zasedanje skupščine
delničarjev,
ki bo v torek, 19. 9. 2006 ob 16. uri v
poslovnih prostorih družbe Korona, Cesta v
Mestni log 88a, I. nadstropje, v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika tega zasedanja skupščine
se izvoli Boštjan Škorjak in za preštevalko
glasov Jasna Kamenarić. Skupščini prisostvuje povabljena notarka Erika Braniselj iz
Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik o
poteku te skupščine.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2005.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta z dne 20. 7. 2006
o preveritvi letnega poročila družbe za leto
2005 ter z revizijskim poročilom za poslovno
leto 2005.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe za
leto 2005.
Predlog sklepa:
Čisti bilančni dobiček iz poslovnega leta
2005 v skupnem znesku 44.420.370,82 SIT,
protivrednost 185.362,92 EUR (pariteta 1
EUR = 239,640 SIT) se razdeli kot sledi:
Bruto znesek 17,886.010 SIT (protivrednost 74.637 EUR, pariteta 1 EUR = 239,640
SIT):
– v obliki dividend delničarjem družbe, kar
pomeni bruto 7.428,84 SIT za delnico (protivrednost 31 EUR; to je 1.827 delnic x 31 EUR
je 56.637 EUR oziroma 13,572.490 SIT) ter
– za nagrado nadzornemu svetu v znesku 2,156.760 SIT bruto, protivrednost 9.000
EUR in poslovodstvu v znesku 2,156.760 SIT
bruto, protivrednost 9.000 EUR;
– preostali del čistega dobička iz leta 2005
v znesku 26,534.360,82 SIT, protivrednost
110.725,92 EUR ostane nerazporejen.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe Korona d.d. v
poslovnem letu 2004 ter jima na podlagi 294.
člena ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic in sprememba določil statuta v zvezi z uvedbo kosovnih
delnic
Predlog sklepa 5.1.:
Skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, to pomeni, da se sedanje
število 2000 navadnih delnic družbe nadomesti z 2000 kosovnimi delnicami.
Predlog sklepa 5.2.:
Skupščina družbe Korona d.d. sprejme
sklep, da se v skladu z zgornjim sklepom
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uskladijo določbe statuta, ki se nanašajo
na delnice.
6. Pooblastilo Nadzornemu svetu za spremembo osnovnega kapitala v EUR.
Predlog sklepa 6.1.:
Skupščina družbe Korona d.d. pooblašča
Nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe
EUR kot nacionalne valute opravi preračun
v statutu določenega osnovnega kapitala v
znesku 20 milijonov SIT v EUR po uradnem
tečaju zamenjave.
Predlog sklepa 6.2.:
Skupščina družbe Korona d.d. pooblašča
Nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta z veljavno sprejetim sklepom o preračunu
osnovnega kapitala družbe v EUR.
7. Imenovanje pooblaščene revizorske
hiše za leto 2005.
Predlog sklepa:
Za revizijo poslovanja družbe v letu 2006
se imenuje revizorska hiša PLUS revizija
d.o.o., Ljubljana.
8. Razno.
Vpis nadzornega sveta v sodni register.
Predlog sklepa:
V sodni register se vpiše nadzorni svet
v sestavi:
Siegfried Hagleitner, predsednik za dobo
4 let in člani nadzornega sveta:
Šejk Salah Ali Al Turki – za dobo 4 let,
Mohammad W. Hammad – za dobo 4 let,
Boštjan Škorjak – za dobo 4 let,
Jasna Kamenarić – za dobo 2 let.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet družbe.
Gradivo za zasedanje skupščine lahko dobijo delničarji na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 12. do 14. ure po predhodni najavi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci. Delničarje pozivamo, da se ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu pol ure pred začetkom zasedanja in s tem potrdijo prisotnost.
Delničarji lahko morebitne utemeljene
nasprotne predloge sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda sporočijo upravi
družbe pisno v roku 8 dni po objavi sklica.
V skladu z 9. členom statuta družbe skupščina veljavno odloča, če so na zasedanju prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot polovico celotnega osnovnega
kapitala družbe.
V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan, ob 17.
uri na istem kraju. Takrat bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
direktor
Ob-23413/06
Uprava družbe Farm Ihan d.d. na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na
podlagi 6. in 7. člena Statuta družbe sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo dne 21. 9. 2006 ob 12. uri v prostorih
družbe v Ihanu, Breznikova cesta 89.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Bregar.
3. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa:
4.1 Bilančni dobiček za poslovno leto
2005 po stanju na dan 31. 12. 2005 znaša
28,378.898 SIT.
4.2 Ves bilančni dobiček v višini 28,378.898
SIT ostane nerazporejen (preneseni dobiček)
in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
4.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic in pooblastilo
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
5.1 Družba v letu 2006 nadomesti nominalne delnice s kosovnimi tako, da vsako delnico z navadno imensko delnico nominalnim zneskom 1.000 SIT nadomesti z
1 navadno imensko kosovno delnico. Vsaka
kosovna delnica ima v osnovnem kapitalu
enak delež.
Delež ene kosovne delnice v osnovnem
kapitalu je 1/986.502. Vsaka kosovna delnica
vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
5.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da v statutu navedene zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura
preračuna v eure po tečaju zamenjave.
6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa:
6.1 Točka 1.3. statuta se spremeni tako,
da odslej glasi: »Sedež družbe je v Domžalah«.
Doda se 1.4. točka, ki glasi: »Določitev
oziroma sprememba poslovnega naslova
družbe v okviru istega sedeža je v pristojnosti uprave družbe, ki je vsako spremembo
poslovnega naslova družbe dolžna prijaviti v
sodni register.«
6.2. Spremeni se 3. točka statuta, ki odslej glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
986,502.000 SIT (devetstošestinosemdestmilijonovpetstodvatisoč tolarjev) in je razdeljen
na 986.502 (devetstošestinosemdestmilijonovpetstodvatisoč) navadnih prostoprenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna
delnica ima v osnovnem kapitalu družbe enak
delež in pripadajoč znesek. Delež ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu je 1/986.502.
Ena kosovna delnica vsebuje pripadajoč znesek 1.000 SIT.
3.1. Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pri čemer ima vsaka kosovna delnica en glas,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
3.2. Vse delnice so v celoti vplačane.«
6.3. Spremeni se 3. stavek točke 3.7. statuta, ki odslej glasi:
»Družba lahko poveča osnovni kapital
brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep
o povečanju navajati način povečanju.«
6.4. Za točko 3 statuta se doda nova točka
4, ki glasi:
» 4. Sistem upravljanja
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4.1. Družba ima dvotirni sistem upravljanja
z upravo in nadzornim svetom«
6.5. Točka statuta 4. (uprava) postane
točka 5.
6.6. Spremeni se obstoječa točka 5 statuta tako, da se črtajo točke 5.1.1. drugi, tretji,
četrti stavek točke 5.4., točka 5.5., prvi stavek
točke 5.6, točka 5.7., točka 5.8., ki je v statutu
pomotoma označena kot točka 7.8., spremeni
se točka 5.11., ki odslej glasi: »Nadzorni svet
z večino sprejme poslovnik o svojem delu.«
6.7. Celotna točka se preštevilči tako, da
postane točka 6.
6.8. Celotna točka 6 postane točka 7.
6.9. Spremeni se predzadnji stavek točke
7.3, tako, da odslej glasi« Deleži delničarjev
na bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu« in
se hkrati preštevilči celotna točka 7 statuta,
tako, da postane točka 8.
6.10. Točke 8, 9 in 10 postanejo točke 9,
10 in 11.
6.11. Spremeni se datum v 11.2 točki tega
statuta in nadomesti z datumom 26. 8. 2005
in briše zadnji stavek točke 11.2.
6.12. Skupščina sprejme predlagane
spremembe statuta in čistopis statuta, v predloženem besedilu, ki je kot priloga sestavni
del tega sklepa.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe za poslovno leto 2006 se imenuje družba Rating d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Ihan, Breznikova c. 89, vsak delavnik v tednu
od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog mora biti predložen v pisni
obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi deset
dni pred zasedanjem skupščine. Vsaka delnica velja 1 glas.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo
svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine na naslov družbe. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini
in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov, razen pod točko 5 in
6 kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Farme Ihan d.d.
uprava družbe
direktor mag. Marko Višnar DVM, MBA
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Nasprotni predlog
Ob-23281/06
Uprava družbe A1, investicijsko upravljanje,
d.d., Vodovodna cesta 93, Ljubljana, objavlja nasprotni predlog, ki ga je na podlagi 300. člena
ZGD – 1 podala družba KBM Infond, družba za
upravljanje, d.o.o., v imenu delničarja družbe A1,
d.d. – družbe Infond ID 1, posebne delniške investicijske družbe, d.d., v zvezi s predlogi sklepov
za 10. redno skupščino, ki bo 29. 8. 2006.
Nasprotni predlog k točki 2.1. in točki 2.2.
dnevnega reda se glasi:
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
4.944,601.264,62 SIT v skladu z določbami 230.,
282. in 293. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 2.860,182.399,56 SIT (leto 2001 v znesku 95,846.272,29 SIT, leto 2002 v znesku 598,177.723,23 SIT, leto 2003 v znesku
1.205,102.703,42 SIT in leto 2004 v znesku
961,055.700,62) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2005 v višini
1.079,143.575,06 SIT ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini 987,492.000
SIT oziroma 44.000 SIT bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini 6,592.256
SIT bruto za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta;
– del bilančnega dobička v višini 11.191.034
SIT bruto za izplačilo nagrade upravi.
2.2. Dividende in nagrade članom nadzornega sveta in upravi se izplačajo iz prenesenega
dobička za leto 1998 v znesku 256,246.691,71
SIT, prenesenega čistega dobička za leto 2000 v
znesku 243,358.916,54 SIT in iz prenesenega čistega dobička leta 2001 v znesku 505,669.681,75
SIT.
Delničar predlaga, da se o njegovem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta in obvešča upravo, da bo tudi druge
delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov nasprotni predlog.
Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga, da se za dividende nameni večji znesek bilančnega dobička, kot predlagata uprava in nadzorni svet, saj to omogočajo
dobri poslovni rezultati in likvidnost družbe.
A1, d.d.
uprava družbe
Ob-23561/06
Na objavo sklica skupščine družbe Skupina
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. v Uradnem
listu RS, št. 76-77 z dne 21. 7. 2006, v skladu z
določbami drugega odstavka 296. člena ZDG-1,
prvega odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in 301. člena ZGD-1.
– družba Condor d.o.o. Ljubljana, katere lastniški delež kapitala v družbi Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. dosega 4,6%
ter
– družba Equity d.o.o. Kamnik, katere lastniški delež kapitala v družbi Skupina KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d. dosega 80,3%,
I. podajata nasprotne predloge k dnevnemu
redu skupščine družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., sklicane za dan 21. 8. 2006,
ter k predlaganim sklepom uprave in nadzornega
sveta in
II. zahtevata, da uprava podane nasprotne
predloge objavi v prvi naslednji izdaji Uradnega
lista RS.
1. Nasprotni predlog večinskih delničarjev
kapitala Skupine KIK Kamnik d.d. k predlogom
sklepov v 1. točki dnevnega reda.
Večinska delničarja ugovarjata predlogu
sklepa uprave o izvolitvi predsednika skupščine,
preštevalkam glasov in notarju. Med delničarjem
Equity d.o.o. Kamnik in Francem Gliho poteka
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več sporov pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.
Sodni spori so tudi med zastopnikom in družbenikom Equity d.o.o. Kamnik Markom Smoletom ter
Francem Gliho. Vzrok vseh sporov je oškodovanje družb Skupina KIK Kamnik, vključno z družbo
Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., pri
čemer je imel Franc Gliha kot član in predsednik
Nadzornega sveta družbe Skupina KIK Kamnik
d.d., odločilno vlogo. Zato večinska delničarja
nimata zaupanja v njegovo vodenje skupščine
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Na skupščinah družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. v letih 2004 in 2005 je
Franc Gliha s pomočjo uprave družbe Skupina
KIK Kamnik d.d. večinskima delničarjema nezakonito preprečil njuno udeležbo. V letu 2005
(12. 10. 2005) je skupščini družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. prisostvoval tudi notar Janez Novak
in ni preprečil nezakonitega dogajanja na tej seji
skupščine, zato večinska delničarja nasprotujeta,
da bi bil prisoten tudi na skupščini, ki je sklicana
za dne 21. 8. 2006.
Preštevalki glasov je predlagala uprava SKIK
d.d., s katero sta delničarja v sporu. Zato predlaganima preštevalkama ne moreta zaupati.
Iz navedenih razlogov bosta večinska delničarja, ki imata že sama večino glasov vseh delničarjev, poiskušala tudi ostale delničarje pripraviti
do tega, da bodo glasovali za njun nasprotni predlog, ki ga predlagata večinska lastnika kapitala.
Večinska delničarja predlagata sprejetje naslednjega sklepa:
Ugotovi se, sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik
Samoel Peterlin iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita Goran Petkovič in Domen Vivod.
Za notarja se imenuje notarka Erika Braniselj
iz Ljubljane, Trg prekomorskih brigad 2.
2. Nasprotni predlog večinskih delničarjev k
predlogom sklepov v 2. točki dnevnega reda:
2.1. Večinska delničarja glasujeta proti sprejetju predlaganega sklepa uprave in nadzornega
sveta pod zaporedno št. 2.1. v delu, ki se nanaša ne sprejetje letnega poročila za poslovno
leto 2005. Večinskima delničarjema v letih 2004
in 2005 ni bila omogočena udeležba na nobeni
skupščini družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. V tem času je prišlo do velikega
oškodovanja družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. – večina premoženja je bilo
»prodanega« oziroma nepošteno odtujenega ali
obremenjenega medtem, ko uprava za redno poslovanje in razvoj družbe ni skrbela, zaradi česar
je ogrožen obstoj družbe Skupina KIK Kamnik
d.d. Zato večinska delničarja poslovnega poročila za leto 2005 in poročila nadzornega sveta
ne sprejemata. Iz tega razloga bosta večinska
delničarja ostale delničarje pripravila, da bodo
glasovali za njun nasprotni predlog, ki se glasi:
Skupščina delničarjev Skupine KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d. se seznani z revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2005 in s poročilom nadzornega sveta Skupine
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. ter ju ne
sprejme.
2.2. Večinska delničarja bosta na skupščini
ugovarjala predlogu sklepa uprave in nadzornega
sveta o podelitvi razrešnice. Uprava in člani nadzornega sveta zaradi vseh sporov, ki jih imajo z
večinskima delničarjema in v katerih se razrešujejo vprašanja oškodovanja premoženja družb iz
Skupine KIK Kemijska industrija Kamnik, vključno
z družbo Skupina KIK Kamnik d.d., ne morejo
podeliti razrešnice. To velja tako za leto 2005 kot
za prejšnji dve poslovni leti, v katerih se je zgodilo
oškodovanje premoženja družb. Zato bosta večinska delničarja ostale delničarje prepričala, da
sprejmejo naslednji sklep, ki ga predlagata:
Skupščina delničarjev Skupine KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d. ne podeli razrešnice za
poslovanje v letih 2003, 2004 in 2005 niti upravi
niti nobenemu članu nadzornega sveta. Članom

uprave in nadzornega sveta se izreče nezaupnica.
3. Nasprotni predlog večinskih delničarjev k
predlogom sklepov v 3. točki dnevnega reda:
3.1. Zaradi velikega oškodovanja premoženja
družb iz Skupine KIK Kemijska industrija Kamnik,
vključno z družbo Skupina KIK Kamnik d.d. in
onemogočanja večinskih delničarjev, da sodelujeta na skupščinah leta 2004 in 2005, je treba
posebej preveriti vse posle vseh družb iz Skupine
KIK Kamnik d.d., vključno z družbo Skupina KIK
Kamnik d.d., ki so se dogajali v letih 2003, 2004
in 2005 ter v prvih 7 mesecih leta 2006, predvsem pa vse »prodaje«, odtujitve in obremenitve
nepremičnin, vrednostnih papirjev ter ostalega
premoženja vseh družb v Skupini KIK Kamnik in
zakonitost vknjižb, vezanih na prevrednotovalne
odhodke za leta 2003, 2004, 2005 ter v prvih 7
mesecih leta 2006.
O oškodovanju ne more biti dvoma, saj je
bilo vitalno premoženje »prodano« na povezane
osebe, za nekajkrat prenizko ceno in nato obremenjeno za bistveno višji znesek kredita. Zato večinska delničarja v skladu s 318. členom ZGD-1
predlagata, da skupščina imenuje posebnega revizorja, ki bo preveril vodenje poslov vseh družb v
Skupini KIK Kemijska industrija Kamnik, vključno
z družbo Skupina KIK Kamnik d.d. v letih 2003,
2004, 2005 in prvih 7 mesecih leta 2006.
Predlog sklepa večinskih delničarjev se
glasi:
Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska
industrija Kamnik d.d., v skladu z določili 318.
člena ZGD-1, zaradi preveritve poslov družbe v
letih 2003, 2004, 2005 ter v prvih 7 mesecih leta
2006 imenuje posebnega revizorja. Za revizorja
se imenuje družba Plus Revizija d.o.o. Bežigrad
1, Ljubljana, ki naj preveri vse posle, poročila,
izkaze in vknjižbe vseh družb iz Skupine KIK Kemijska industrija Kamnik, vključno z družbo Skupina KIK Kamnik d.d. v letih 2003, 2004, 2005 ter
v prvih 7 mesecih leta 2006 ter ugotovi, ali je bilo
poslovanje družb usklajeno z veljavnimi predpisi
in ali je prišlo pri poslovanju družb do oškodovanja premoženja družb v Skupini KIK Kamnik,
vključno z družbo Skupina KIK Kamnik d.d., kakor
tudi da razkrije vse stroške, vključno s potnimi,
odvetniškimi, svetovalnimi in drugimi stroški, ki
so jih pripoznali v teh letih uprava in svetovalca
uprave družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
3.2. Večinska delničarja bosta nasprotovala
predlogu sklepa nadzornega sveta o imenovanju
revizijske družbe za izdelavo revizijskega poročila
za poslovno leto 2006. S članoma nadzornega
sveta Gliho in Prebilom sta v sporih glede oškodovanja družb Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik, vključno z družbo Skupina KIK Kamnik
d.d.. Zato predloga nadzornega sveta ne moreta
sprejeti in bosta delničarje prepričala, da bodo
glasovali za njun predlog, ki se glasi:
Za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem letu 2006 se imenuje revizijska hiša Plus
Revizija d.o.o. Ljubljana, Bežigrad 1.
4. Predlog večinskih delničarjev k 4. točki
dnevnega reda:
Večinska delničarja glede nadzornega sveta
predlagata naslednji sklep:
Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. odpokliče naslednje člane
nadzornega sveta:
– Franc Gliha,
– Jure Prebil,
– Franc Kristan.
Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov
nadzornega sveta imenuje nove člane nadzornega sveta:
– Marko Smole,
– Ferdinand Šegš,
– Alenka Podbevšek.
V skladu s 301. členom ZGD-1 posebna utemeljitev volilnega predloga ni potrebna.
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Večinska delničarja v skladu s 312. členom
ZGD-1 zahtevata, da se o njunem predlogu glede nadzornega sveta odloča pred morebitnim
predlogom nadzornega sveta ali uprave.
Condor d.o.o. Ljubljana
Marko Smole u.d.e.
direktor družbe
Equity d.o.o. Kamnik
Marko Smole u.d.e.
direktor družbe

Zavarovanja
SV 426/06
Ob-23395/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 7. 8. 2006, opr. št.
SV-426/06, je bilo stanovanje v III. nadstropju
v izmeri 67,52 m2 v stanovanjski stavbi Cankarjeva 11, Šmarje pri Jelšah, stoječi na parc.
št. 179/16 vl. št. 569 k.o. Šmarje pri Jelšah,
last Mlakar Mirana, Cankarjeva 11, Šmarje pri
Jelšah in Šmid Stanislave, Doropolje 2, 3225
Planina pri Sevnici, vsakega do ½, na podlagi
kupne pogodbe z dne 12. 2. 2003, sklenjene s
prodajalcema Bahar Igorjem in Petek Lijano,
Kidričeva 49, Rogaška Slatina, zastavljeno v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d.,
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 128, matična
številka 5496527, za zavarovanje denarne
terjatve v višini CHF 100.410 s pripadki.
SV 1200/2006
Ob-23397/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1200/2006 z dne 9. 8.
2006, je stanovanje št. 403, v 4. etaži v izmeri
39 m² ter kletni shrambi v izmeri 1,2 m², v stavbi v Mariboru, Cesta XIV. divizije 3 – parceli
št. 1084/5 k.o. Pobrežje, last Gagić Radmile,
stanujoče Maribor, Prušnikova 44, na temelju
prodajne pogodbe opr. št. SV 1068/2006 z
dne 12. 7. 2006, zastavljeno v korist Abanke
Vipa d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 13,000.000 SIT s pp.
SV 1217/2006
Ob-23478/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1217/2006 z dne
14. 8. 2006, je stanovanje št. 3/P v izmeri
76,95 m², v stavbi v Mariboru, Gorkega ul. 20
– parc. št. 427/1 k.o. Tabor, last Kreitner Lozina Marjane, stanujoče Dogoše, Nad reko 17,
na temelju prodajne pog. opr. št. SV 13/06 z
dne 4. 1. 2006, zastavljeno v korist Kärntner
Sparkasse Aktiengesellschaft, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.600 EUR s
pp, v SIT protivrednosti po sr. tečaju BS na
dan plačila.
SV 1125/06
Ob-23479/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1125/06 z dne 11. 8.
2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor
v izmeri 71,40 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske hiše na naslovu Koroška cesta 7,
2000 Maribor, zgrajene na parcelah številka
1633/1 in številka 1633/2 katastrska občina
Maribor – Grad; last dolžnika – zastavitelja
Ekrema Aziri do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 11. 2005, sklenjene med
njim kot kupcem ter med Leopoldom Matela
in Nedo Karin Matela kot prodajalcema; za-

stavljena v korist upnice Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
(registrirana zadruga z omejenim jamstvom),
s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker
Strasse 23, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne do dolžnika – zastavitelja Ekrema Aziri, rojenega 27. 5. 1964 in do dolžnice
Flurije Aziri, rojene 8. 1. 1965 – oba stanujoča Kurirčkova ulica 9, 2204 Miklavž na Dravskem polju, in sicer v višini 100.000 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 30. 6. 2021, oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
SV 839/06
Ob-23480/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 839/06, DK 61/06, je bilo enosobno stanovanje št. 14 v izmeri 44,04 m2, z
ident. št. 11.E (1959-4992-11), ki se nahaja
v tretjem nadstropju na naslovu Ljubljanska
cesta 84, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št.
3850/10, 3850/5, 3873/2 in 3873/4 k.o. Domžale, s ustreznim solastniškim deležem na
pomožnih prostorih na skupnih delih, objektih
in napravah stavbe na Ljubljanski cesti 84,
1230 Domžale, last zastaviteljice Sbisa Mateje, Ulica 9. septembra 50a, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Novi Gorici, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini
31.300 EUR s pp.
SV 625/06
Ob-23481/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 625/06, med upnico
Abanko Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana
ter Džafić Elviro, EMŠO 1709975505017, stanujočo Cesta maršala Tita 94, Jesenice, kot
zastavitelj, je bilo stanovanje št. 19 v izmeri
66,68 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka Gorenjska c. 33 b, Radovljica,
stoječega na parc. št. 275/6, vpisano pri vl. št.
1282 k.o. Radovljica, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastnim deležem na skupnih prostorih delih
in napravah ter pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, zastavljeno v korist Abanke Vipa
d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58,
identifikacijska številka (MŠ) 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 11,000.000
SIT s pp. z zapadlostjo 31. 8. 2021.
SV 399/06
Ob-23482/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 399/06 z dne
5. 7. 2006, je bilo stanovanje številka 5, v
prvem nadstropju v večstanovanjski stavbi v
Ljutomeru, Postružnikova 10, stoječi na parceli številka 2124/3, vpisani pri vložni številki
1528 katastrske občine Ljutomer in stanovanje obsega skupno 66,08 m2, od tega odpade na kuhinjo 6,17 m2, sobo 18,42 m2, sobo
14,01 m2, predsobo 8,42 m2, WC 1,91 m2,
kopalnico 5 m2, jedilnico 5,92 m2, balkon oziroma teraso 4,10 m2 in klet 2,13 m2, last Jerebič Marka, na podlagi notarskega zapisa
prodajne pogodbe notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, opr. št. SV 388/06 z dne 28. 6.
2006, sklenjenega s prodajalko Hozjan Nado,
zastavljeno v korist upnice SKB banka d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 41.850 EUR, z obrestno
mero 3 mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,30% ter z zapadlostjo 8. 7. 2031.
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SV 379/05
Ob-23483/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 379/05 z
dne 21. 7. 2005, je bilo stanovanje številka
6, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka
v Ljutomeru, Stari trg 1, stoječega na parceli številka 2310/1, vpisani pri vložni številki
67 katastrske občine Ljutomer in stanovanje obsega skupno 53,35 m2, last Velikonja
Evgena, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 7. 2005 in zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 18. 7. 2005, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.000 EUR s pripadki.
SV 373/05
Ob-23484/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 373/05, z dne
15. 7. 2005, je bil poslovni prostor v Ljutomeru, Ormoška cesta 3, stoječ na parcelah
številka 2343/1 in 2343/2, vpisanih pri vložni številki 1693 katastrske občine Ljutomer,
v izmeri 159,67 m2, last Optike Sonja Jureš
s.p., na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 6. 2005, sklenjene s prodajalcem AcroN,
trgovsko podjetje d.o.o., zastavljeno v korist
upnice SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 83.500 EUR,
s pripadki.
SV 610/06
Ob-23508/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 610/06 z dne 16. 8. 2006, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 36, v večstanovanjski hiši na naslovu Ulica Staneta Bokala 15, Jesenice, stoječe na parc. št. 186/2
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 62,71 m2, last
zastavitelja Stanka Kramarja, stanujočega na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 15,
vse v korist Stanovanjske ustanove delavcev v obrti – OOZ Kranj, matična številka
1118242, s sedežem Cesta Staneta Žagarja
37, 4000 Kranj, v zavarovanje denarne terjatve 3,000.000 SIT s pripadki.
SV 581/06
Ob-23509/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-581/06 z dne 16. 8.
2006, je bilo dvosobno stanovanje številka
12 v izmeri 54 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Seidlova cesta
26, 8000 Novo mesto, ki stoji na parceli št.
906/5.S, k.o. Novo mesto, s pripadajočim
sorazmernimi solastniškimi deleži na vseh
skupnih prostorih, delih in napravah citiranega stanovanjskega bloka, last zastaviteljev Sergeje Bombek, Čufarjeva ulica 8, 2250
Ptuj in Tomaža Emeršiča, Trubarjeva ulica 1,
2250 Ptuj, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 7. 2006, zastavljeno v korist upnice
banke Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka
1319175, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 111.695,14 CHF, v tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF, s pripadki.
SV 563/06
Ob-23562/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-563/06 z dne 16. 8.
2006, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v četrtem nadstropju stanovanjskega bloka v No-
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vem mestu, Ulica Slavka Gruma 36, ki stoji
na parceli št. 877/26, vl. št. 808, k.o. Šmihel
pri Novem mestu in obsega v skupni izmeri
65,70 m2 ter pripadajoči sorazmerni solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih in
napravah citiranega stanovanjskega bloka,
last zastaviteljev Žanete in Zorana Živkovića,
oba stanujoča Drska 46, 8000 Novo mesto,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 7.
2006, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 98.300
CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF, s pripadki.
SV 470/06
Ob-23563/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 470/06 z dne
14. 8. 2006, je bil poslovni prostor na naslovu
Postružnikova ulica 6, 9240 Ljutomer, v skupni izmeri 62 m2, ki se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko 317, stoječi na parcelah
številka 2124/3, 2125/3 in 2126/2, katastrske
občine Ljutomer, last Prijol Jasne, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 7. 2006, sklenjene
s prodajalcem Čurman Alešem, zastavljen v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.526 EUR, z obrestno
mero Euribor šestmesečni + 3 % ter z zapadlostjo 1. 9. 2021.
SV 1196/2006
Ob-23564/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1196/2006 z dne 9. 8.
2006, je 3,5/I sobno stanovanje št. 8 v izmeri
84,46 m2 + 60,98 m2 – terasa, v skupni izmeri
145,44 m2, lamela 1, Pohorska 15c, Maribor,
parc. št. 402/36 k.o. Zg. Radvanje, solast Seljak Jerneja in Suhadolnik Seljak Mete, oba
stan. Maribor, Pohorska 15c, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 275 lam.1/8 z dne
3. 2. 2003, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje maksimalne denarne terjatve v znesku 40,000.000 SIT.

Objave sodišč
Prisilne poravnave,
stečaji in likvidacije
St 29/2006-5
Os-23376/06
1. Z dnem 9. 8. 2006 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Zvezda – Diana
– Podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino, Murska Sobota d.o.o., Murska
Sobota, Trg zmage 8 (matična številka
5929288).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi
dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
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drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100023296.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 11. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 9. 8. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo
vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 8. 2006
Os-23447/06
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Daemobil Trgovina in zastopanje d.o.o., Celovška 182, Ljubljana,
za dne 11. 9. 2006 ob 13.30, v razpravni
dvorani št. 4/I. nadstropje, Miklošičeva 7,
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11, med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2006

Izvršbe
In 06/00043
Os-22587/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 06/00043 z
dne 16. 1. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/1391 z dne 19. 4. 2006, izvršitelja
Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi
izterjave terjatve upnika Gradalis Upravljanje d.o.o. Trzin, Ljubljanska c. 12f, v višini
84.870,50 SIT s pp, zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanje št. 4 na naslovu Trojane 16, Trojane,
v izmeri 16,05 m2, last dolžnika Vuk Lovra,
Trojane 16, Trojane.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2006
In 05/00189
Os-22588/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 05/00189 z
dne 6. 2. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/01592 z dne 19. 4. 2006, izvršitelja Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi
terjatve upnika Gradalis Upravljanje d.o.o.
Trzin, Ljubljanska c. 12f, v višini 55.594,50
SIT s pp, zarubljena nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo - stanovanje št.
05 v izmeri 34,015 m2, na naslovu Trojane
16, Trojane, last dolžnice Šmid Svetlane,
Trojane 16, Trojane.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2006
In 05/00276
Os-22589/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 05/00276 z
dne 6. 2. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/01594 z dne 16. 5. 2006, izvršitelja Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi
izterjave terjatve upnika Gradalis Upravljanje d.o.o. Trzin, Ljubljanska c. 12f, višini
106.392 SIT s pp, zarubljena nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanje
v 4. nadstropju, št. L4M2, na naslovu Ljubljanska c. 13g, Trzin, last dolžnice Krznar
Jožice Joje, Trzin, Ljubljanska c. 13g.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 6. 2006
In 05/00256
Os-22590/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 05/00256 z
dne 15. 2. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/01818 z dne 17. 5. 2006, izvršitelja Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi
izterjatve terjatve upnika Gradalis Upravljanje d.o.o. Trzin, Ljubljanska c. 12f, v višini
116.976 SIT s pp, zarubljena nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanje
št. 63 v izmeri 33,46 m2, na naslovu Ljubljanska c. 90, Domžale, last dolžnice Strizović Anđe, Domžale, Ljubljanska c. 90.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 6. 2006
In 06/00075
Os-22591/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 05/00075
z dne 16. 1. 2006 in rubežnega zapisnika
št. IZV 2006/01399 z dne 18. 4. 2006, izvršitelja Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila
zaradi izterjatve terjatve upnika Gradalis
Upravljanje d.o.o. Trzin, Ljubljanska c. 12f,
v višini 21.881,50 SIT s pp, zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
- stanovanje št. 49 v izmeri 26,91 m2, na
naslovu Ljubljanska cesta 76, Domžale, last
dolžnika Dovjak Marjana, Ljubljanska c. 76,
Domžale.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 6. 2006
In 06/00065
Os-22594/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 06/00065 z
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dne 16. 1. 2006 in rubežnega zapisnika št.
IZV 2006/1398 z dne 18. 4. 2006, izvršitelja
Marijana Hojsa iz Kamnika, je bila zaradi
izterjave terjatve upnika Gradalis Upravljanje d.o.o. Trzin, Ljubljanska c. 12f, v višini
24.098,50 SIT s pp zarubljena nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - stanovanje št. 69 v izmeri 29,64 m2, na naslovu
Ljubljanska c. 84, Domžale, last dolžnice
Erak Milanke, Ljubljanska c. 84, Domžale.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Upnik z zaznambo izvršbe pridobi na
nepremičnini hipoteko.
Zapisnik o rubežu mora biti razglašen
tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 6. 2006
In 2006/00002
Os-22580/06
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00002
z dne 25. 11. 2006, je bil dne 17. 2. 2006
opravljen v korist upnika Janeza Hribarja,
Golnik 94, Golnik, ki ga zastopata odvetnika France in Metka Goličič iz Kranja, proti
dolžnici Simoni Valjavec, Planina 22, Kranj,
zaradi izterjave 10,870.056,50 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je enosobnega
stanovanja št. 12, ki ni vpisano v zemljiško
knjigo, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Deteljica 7, Bistrica pri Tržiču, ki
stoji na parc. št. 234, 235/1 in 236/2, vpisani v vl. št. 570, k.o. Bistrica, v lasti dolžnice
Simone Valjavec, Planina 22, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 7. 2006
In 04/01348
Os-22575/06
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 6. 3. 2006,
s pričetkom ob 18. uri, v zadevi In 04/01348,
zoper dolžnika Posedi Igorja, in Posedi Silve, Vošnjakova 29, Maribor, za upnico Zvezo Bank, Pulitschgasse 5-7, Celovec, v kraju
Maribor, Vošnjakova 29, pri dolžniku ob prisotnosti Posedi Igorja, Posedi Silve, dolžnikov in Kobe Lidije, pooblaščenke odvetniške
družbe Pirnat - Kovačič, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 10, v 4. nadstropju Vošnjakove ul. 29, Maribor. Stanovanje
je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št.
1578/10, k.o. Maribor gard. Stanovanje je
trisobno (kuhinja, kopalnica in WC).
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2006

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 22352/05
Os-18377/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Saše Mlakar, Clevelandska ulica 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 31, v 4.
nadstropju na naslovu Clevelandska 27,
Ljubljana, vpisanem v podvložek številka
357/87, v katastrski občini Nove Jarše, dne
17. 5. 2006, pod opr. št. Dn 22352/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem
in Jankovski Vanočom ter Jankovski Ilinko, kot kupcema, za stanovanje št. 31, v

4. nadstropju na naslovu Clevelandska 27,
Ljubljana (sedaj vpisano v podvl. št. 357/87,
k.o. Nove Jarše).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 17152/2005
Os-19017/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hrnčič Marjetke, Peričeva 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za poslovni prostor
v objektu B-3 v soseski ŠS 7/1 Dravlje, med
osmi od 7 do 9, ki stoji na zemljišču parc.
št. 951/11, k.o. Dravlje, vpisanem v podvl.
št. 2945/3, katastrska občina Dravlje, dne
12. 5. 2006, pod opr. št. Dn 17152/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
80-687/PP z den 23. 5. 1980, sklenjene med
SOZD ZGP Gipos, Ljubljana, Dvoržakova 5,
kot prodajalcem in Babšek Darijo, Ljubljana,
Obirska 21a, kot kupcem, za poslovni prostor v objektu B-3 v soseski ŠS 7/1 Dravlje,
med osmi od 7 do 9, ki stoji na zemljišču
parc. št. 951/11, k.o. Dravlje (sedaj vpisano
v podvl. št. 2945/3, k.o. Dravlje).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 16464/2004
Os-19018/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vogrič Jožeta, Črtomirova 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 15 v 3. nadstropju, v izmeri 45,77 m2, Črtomirova 16, Ljubljana, z identifikatorjem 15.E, vpisanem v
vložek številka 3677/15, v katastrski občini Bežigrad, dne 23. 5. 2006, pod opr. št.
Dn 16464/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 67-1136 z dne 13. 12.
1967, sklenjene med poslovnim združenjem
Gipos, Ljubljana, SG Standard, Ljubljana,
Celovška cesta 87, po Miroslavu Pleši, kot
prodjalcem in Vogrič Jožetom, Dimičeva 6,
Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje v objektu F1 ob Črtomirovi ulici, parc.
št. 1725, 1728, k.o. Bežigrad, v 3. nadstropju, stanovanje št. 15, v izmeri 42,20 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
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Dn 9013/2005
Os-19019/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Olge Stare, Bratov
Knapič 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 66 - ident. št. 179.E
in shramba št. 66 - 180.E, Vodnikova 8, vpisanem v podvložek številka 2134/114, v katastrski občini Spodnja Šiška, dne 12. 5. 2006,
pod opr. št. Dn 9013/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 106/83 z
dne 17. 10. 1983, sklenjene med DO Giposs
Inženiring, TOZD Inženiring, n.sub.o., Ljubljana, Dvoržakova 5, po pooblastilu SOZD ZGD
Giposs, o.sol.o. Ljubljana, kot prodajalcem
in Stare Olgo, roj. 24. 4. 1953, Bratov Knapič 16, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjskem objektu, ki leži na parc. št. 1047, k.o.
Stara Cerkev.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 19256/2000
Os-19020/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Smole Ljudmile, Križna
ulica 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, v izmeri 41,89 m2, z dvema shrambama št. 7 v izmeri
kleti, Križna ulica 6, Ljubljana, z identifikatorjem 7.E, vpisanem v vl. št. 192/7, k.o. Brinje II,
dne 15. 5. 2006, pod opr. št. Dn 19256/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 465-189/62-5/1 z dne 13. 7. 1962, sklenjene med Stanovanjskim skladom za zidanje
stanovanjskih hiš na območju Občine Ljubljana Moste - Polje, ki ga zastopa Ludvik Šefic,
kot prodajalcem in Hiti Alojzem in Frančiško,
Vodovodna 98, Ljubljana, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje v I. nadstropju - stanovanje št. 7, stanovanjski objekt B-21 ob Jarški
cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 30697/2003
Os-19021/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Alojzija Slavka Splichala, Prešernova ulica 35, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Nadjuša Koželj iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje št. 41 v VI. nadstropju, Celovška
cesta 127, Ljubljana, v izmeri 41,93 m2, z
identifikatorjem 297.E in shrambo št. 41 v
kleti, Celovška cesta 127, Ljubljana, v izmeri
2,12 m2, z identifikatorjem 288.E, obe vpisani
v podvložku št. 3912/144, k.o. Zgornja Šiška,
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dne 8. 5. 2006, pod opr. št. Dn 30697/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 1677/63-64 z dne
20. 6. 1964, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskim hiš Občine LjubljanaŠiška, ki ga zastopa direktor Miroslav Pleša,
Celovška cesta 135, Ljubljana, kot prodajalcem in Jožico Bregar, Gornji trg 10, Ljubljana,
kot kupovalko, za dvosobno stanovanje tip A,
VI. nadstropje, v izmeri 41,93 m2, v hiši B4, v
Zvezni ulici, na parc. št. 655/2, 665/3, 656/3,
656/4, k.o. Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 1.
1983, sklenjene med Oblak Jožico (roj. Bregar), roj. 27. 1. 1941, Celovška cesta 127,
Ljubljana, kot prodajalko in Mordej Dragomiro, roj. 25. 3. 1948, Ulica bratov Učakar
104, Ljubljana, kot kupovalko za dvosobno
stanovanje št. 41, ki stoji na zemljišču parc.
št. 655/2, 665/3, 656/4, k.o. Zgornja Šiška, v
VI. nadstropju, v izmeri 41, 93 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5.
1989, sklenjene med Manfredo Dragico (rojeno Kranjc), roj. 25. 3. 1948, Bohinjska Bela
104, Bohinjska Bela, kot prodajalko in Splichal Alojzijem Slavkom, roj. 14. 6. 1947, Prešernova 35, Trzin, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje št. 41, v VI. nadstropju, v izmeri
41,93 m2, ter pripadajočo kletjo v bloku, ki stoji na zemljišču parc. št. 655/2, 656/3 in 656/4,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 31990/2004
Os-19022/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Gornik, Zaloška
cesta 78A, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 63 v IX. nadstropju
(12. etaža), v izmeri 19,52 m2 in kletni prostor št. 1 v 2. etaži, v izmeri 2,09 m2, Zaloška cesta 78A, Ljubljana, z identifikatorjem
1730-1529-61, stavba vpisana v vložek številka 1674/1, v katastrski občini Moste, dne
15. 5. 2006, pod opr. št. Dn 31990/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
garsonjere, sklenjene med leti 1965 in 1985,
med Občino Ljubljana, kot prodajalcem in Jožetom Mencinom, Zaloška 78A, Ljubljana, kot
kupcem, za garsonjero št. 54, v IX. nadstropju
stan. stolpnice II, ob Zaloški cesti, na parc. št.
1061 in 1062 k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2006
Dn 1839/2006
Os-22654/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Feku d.o.o., Glavni trg
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17 b, Maribor, ki ga zastopa dir. Alojz Ferlan,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 14, vpisanem v z.k. podvl. št. 1334/14,
k.o. Koroška vrata, dne 19. 6. 2006, pod opr.
št. Dn 1839/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 251-1941/91-DU z
dne 21. 11. 1992, o prodaji enosobnega stanovanja št. 14, v V. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Smetanova 31, k.o. Koroška
vrata, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije,
Moše Pijadejeva 41, Ljubljana, kot prodajalcem in Ido Leskovšek, Koroška 124, Maribor,
kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2006
Dn 4145/2002
Os-22655/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Milice Radič, Cankarjeva 4, Maribor, ki jo zastopa Ramzes d.o.o.,
Podrgrajsova 12, Maribor, po direktorju Borisu
Faninu, univ. dipl. prav., za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 2, vpisanem
v z.k. podvl. št. 1648/2, k.o. Maribor grad,
dne 12. 6. 2006, pod opr. št. Dn 4145/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 11-10/92 z dne 13. 10. 1992, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona, o
prodaji stanovanja št. 2, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Cankarjeva 4, parc.
št. 1213, k.o. Maribor grad, sklenjene med
Marles Holding Maribor d.d., Limbuška c. 2,
Limbuš, kot prodajalcem in Milico Radič ter
Dušanom Radičem, oba stan. Cankarjeva 4,
Maribor, kot kupcema in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupcev
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 7. 2006
Dn 5005/2006
Os-22656/06
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni zadevi Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bogoljuba Reharja,
Smetanova 44, Maribor, ki ga zastopa notarka Breda Horvat iz Maribora, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 8, vpisanem v z.k. podvl. št. 1854/8, k.o. Koroška vrata, dne 18. 5. 2006, pod opr. št. Dn
5005/2006, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 953/98 z dne 23. 2. 1998,
o prodaji stanovanja št. 8, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Smetanova
44, stoječi na parc. št. 1523, k.o. Koroška
vrata, sklenjeni med Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, Grajksi trg 1, Maribor, kot
prodajalcem in Bogoljubom Reharjem, Smetanova 44, Maribor, kot kupcem in s katero je

prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2006
Dn 3059/2006
Os-22650/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 24. 5. 2006 uveden postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– prodajne pogodbe z dne 17. 2. 1988, sklenjene med prodajalcem Veselič Ivanom, Spuhlja 91/a, Ptuj, ter kupcem Emeršič Karmen,
Kraigherjeva 26, Ptuj.
Pogodba se nanaša na prodajo nepremičnine: 1005 E stanovanje št.3/p; 1006 E,
klet št. 3, Kraigherjeva ul. 26, Ptuj, pripisane
pri vl. št. 1359/4, k.o. Krčevaina pri Ptuju.
Pogodba je po izjavi predlagateljice Emeršič
Karmen, Kraigherjeva ul. 26, Ptuj, uničena
oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Emeršič Karmen, Kraigherjva ul. 26,
Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 7. 2006
Dn 1200/2006
Os-22651/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom z dne 6. 6. 2006 uveden postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe z dne 11. 12. 1991, sklenjene
med prodajalko Lidijo Učakar, Potrčeva cesta
50/a, Ptuj ter kupcem Bojanom Zvonarjem,
Ciril Metodov drevored 10, Ptuj.
Pogodba se nanaša na prodajo nepremičnine: dvosobnega stanovanja v izmeri
57,96 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na
Ptuju, Potrčeva cesta 50/a v II. nadstropju,
stanovanje označeno s številko 18, na parc.
št. 487/4, pripisani pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
Pogodba je po izjavi predlagateljice Rimele
Tamare, Potrčeva cesta 50/a, Ptuj, uničena
oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist Rimele Tamare, Potrčeva cesta 50/a,
Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 7. 2006
Dn 191/2005
Os-20273/06
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
24. 5. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Občino
Trbovlje in kupcem Strojno tovarno Trbovlje,
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kupoprodajne pogodbe št. 1172001 z dne
16. 3. 2001, sklenjene med Stanovanjskim
skladom RS in Hleb Nevenko, pogodbe št.
OS-2/1995 z dne 16. 2. 1995, ki sta jo sklenila
Stanovanjski sklad RS in Finančno organizacijo ZPS v likvidaciji, Ljubljana in prodajne
pogodbe z dne 20. 10. 1992, ki sta jo sklenili
Finančna organizacija ZPS Ljubljana in ZPS,
Strojno tovarno Trbovlje, s katero je kupec
pridobil stanovanje št. 1, v I. nadstropju na
naslovu Mestni trg 11, Trbovlje, s pripadajočo
kletjo št. 1 v skupni izmeri 45,90 m2, ident. št.
101.E, podvložek št. 2629/14 k.o. Trbovlje.
Originali pogodb so se po izjavi predlagateljice Šahsene Majdančič, C. v pečale 48/2,
Ljubljana, izgubili. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist Šahsene Majcančič, C. v Pečale 48/2,
Ljubljana. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 7. 2006

Oklici o skrbnikih in
razpravah
3 I 02/09440
Os-36202/05
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici Majdi Celan, stan. Mlinska 42,
Maribor, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil
telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec iz Kranja, zaradi plačila 81.768 SIT
s pp., postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mateja Piriha s pisarno na naslovu
Ul. heroja Šlandra 11, Maribor, ki dolžnico v
predmetnem izvršilnem postopku zastopa
od 20. 4. 2005 in vse dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler Center za socialno delo Maribor, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil zakonitega
zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2005
P 25/2005
Os-22404/06
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Alenke Železnik, Mala
Bukovica 32, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane,
zoper toženo stranko Bruna Stančiča, Via
Costa lunga 86, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve obstoja stvarne služnosti in izstavitve zemljiškoknjižne listine (pcto 350.000 SIT), po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki s sklepom z dne 10. 7. 2006,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Brunu Stančiču, Via Costa lunga
86, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča,
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod
Sablanico 6, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi

pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 7. 2006

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1116/2006
Rg-17908/06
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Imperas, posredništvo, trgovina
in storitve d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 40,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 2. 6. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma
Vrečar Andreju, Kersnikova cesta 33, Velenje
in Vrečar Andreji, Šaleška cesta 2a, Velenje,
ki prevzameta obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2006
Srg 07445/2006
Rg-22534/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Trma, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. Šalka
vas 2, Kočevje, ki jo zastopa notarka Nina
Češarek iz Kočevja, Trg zbora odposlancev
66, objavlja sklep:
družba Trma, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o. Šalka vas 2, Kočevje, reg. št. vl. 1/18883/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnika
z dne 22. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Hrovat Roman, Cvišlerji 44,
Kočevje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006
Srg 07595/2006
Rg-22537/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Makor Trade, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Domžale, Poljanska pot
10A,objavlja sklep:
družba Makor Trade, trgovina in zastopanje, d.o.o., Domžale, Poljanska pot 10 A,
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reg. št. vl. 1/15143/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
27. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kordež Marjan, Bilečanska
2, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2006
Srg 08316/2006
Rg-22540/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Piko Pirnovar in
ostali, Razvoj, storitve, proizvodnja, inženiring, trgovina d.n.o., Ljubljana-Ig, Visoko 37,
objavlja sklep:
družba Piko Pirnovar in ostali, Razvoj,
storitve, proizvodnja, inženiring, trgovina
d.n.o., Ljubljana-Ig, Visoko 37, reg. št. vl.
1/25218/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kosi Friderika in Pirnovar
Janez, oba Visoko 37, Ig, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2006
Srg 06333/2006
Rg-22550/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Interfur, podjetje za špedicijo in trgovino d.o.o., Kočevje–Gornje Ložine,
Stara Cerkev, Gornje Ložine 23, ki jo zastopa
odvetnik Anton Nosan, objavlja sklep:
INTERFUR, podjetje za špedicijo in
trgovino d.o.o., Kočevje–Gornje Ložine,
Stara Cerkev, Gornje Ložine 23, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Stanislav Zupančič in Vladimira Zupančič, oba stanujoča Gornje Ložine
23, Stara Cerkev, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po pre-
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teku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Srg 06308/2006
Rg-22551/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Versus Media Group Company, medijske in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Hacquetova ulica 8, objavlja
sklep:
Versus Media Group Company, medijske in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Hacquetova ulica 8, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 5.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Vodušek Vladimir, Ljubljana, Hacquetova ulica 8, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Srg 06697/2006
Rg-22553/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Solutionis, poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Rimska cesta
10, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Solutionis, poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Rimska cesta 10, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Veronika Halford in Darren Patrick Halford, oba stanujoča Ljubljana,
Rimska cesta 10, ki taprevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
oba družbenika, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Srg 06083/2006
Rg-22559/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Duopart, trgovina
na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Brdo 85, objavlja sklep:
Duopart, trgovina na debelo in drobno,
posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Cesta na
Brdo 85, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 3. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik Veršič Mitja, Ljubljana, Idrijska
22, ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 425.
in 426. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2006
Srg 354/2006
Rg-11339/06
Družba TSTS, Turistični razvoj, d.o.o., s
sedežem 5222 Kobarid, Kamno 13, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega vložka 1/4427/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne 5. 4. 2006.
Ustanovitelja in družbenika sta Winter
Henricus George, Koningin Emmaluaan
18, Bussum, Nizozemska in Ruiter Maarten, Onno C.F. Zeilerboulevard 18, Bergen
aan Zee, Nizozemska, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od dneva
te objave, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 4. 2006

Preklici
Potne listine preklicujejo
Arko Mirjana, Podhojni hrib 7, Rob, potni
list, št. P00956200. gnq‑231980
Bečan Janez, Škofjeloška cesta 22,
Medvode, potni list, št. P00251841.
gnp‑232156
Bole Helena, Slovenčeva ulica 64,
Ljubljana, potni list, št. P00273904.
gng‑232115
Boštjančič Danijel, Pot na Fužine 57,
Ljubljana, potni list, št. P00611513, izdala
UE Ljubljana. gnf‑232141
Čančer Tanja, Gabrje pri Dobovi
6/a, Dobova, potni list, št. P00292175.
gnc‑232044
Čendak Veronika, Novo naselje 15, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000194804,
izdala UE Koper. gng‑232040
Dobranja Marko Dalin, Prešernova ulica
7, Radovljica, potni list, št. P00927433.
gnh‑232139
Dragičević Aleksander, Stojnci 46,
Markovci, potni list, št. P00621086, izdala
UE Ptuj. gns‑231928

Fras Nina, Štajngrova 88, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00749246.
gnm‑231959
Gačić Savka, Bezenškova ulica 7, Celje,
potni list, št. P01050130, izdala UE Celje.
gnl‑232160
Gruber Manuela, Preseka 5, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00622567.
gnq‑232055
Kohek Viljenka, Ukrajinska ulica
15, Maribor, potni list, št. P00967826.
gni‑232113
Kumberger Danijel, Savska cesta
8, Ljubljana, potni list, št. P01000515.
gny‑231997
Lavrič Cene, Dobravšce 11, Gorenja vas,
potni list, št. P000705927, izdala UE Škofja
Loka. gnd‑231943
Lavrič Sonja, Dobravšce 11, Gorenja
vas, potni list, št. P01179084, izdala UE
Škofja Loka. gne‑231942
Merc Sara, Ulica Franca Vauhnika
12, Miklavž na Dravskem polju, potni
list, št. P01019467, izdala UE Maribor.
gnr‑231904
Muršić Milan, Breg 12, Središče ob
Dravi, potni list, št. P01131241, izdala UE
Ormož. gns‑231978
Orman Daniel, West Heidelberg,
Avstralija, potni list, št. P01067649, izdala
UE Piran. gnt‑232027
Osetič Janez, Prelska 49/a, Griže, potni
list, št. P00513006, izdala UE Velenje.
gns‑231903
Pagon Neda, Štefanova ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. P00539212.
gnd‑231968
Pintar Marinko, Tominčeva ulica
11, Solkan, potni list, št. P000689454.
gny‑232097
Podjed Jana, Mačkovo naselje 11,
Šenčur, potni list, št. P00103313, izdala UE
Kranj. gnq‑231955
Pogačnik Janko, Breg pri Ribnici
76, Ribnica, potni list, št. P00580058.
gne‑231967
Potočnik Manja, Ranče 5/a, Maribor,
potni list, št. P00626485. gnj‑232137
Ramadani Feti, Škrabčev trg 34, Ribnica,
potni list, št. P00610094. gnh‑231964
Rop Rok, Dobriša vas 61, Žalec, potni
list, št. P00190153. gnj‑232062
Sečnik Nina, Butajnova 20, Ljubljana,
potni list, št. P00944079. gni‑232038
Smajić Aida, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00665881, izdala UE
Ljubljana. gno‑231907
Smerajc Maja, Kunaverjeva ulica
3, Ljubljana, potni list, št. P00105690.
gnf‑231991
Smolič Bizilj Ana, Celovška cesta
83, Ljubljana, potni list, št. P00163976.
gnc‑232069
Tovornik Jerica, Za krajem 5B, Ljubljana,
potni list, št. P00355484. gnd‑232143
Watton Irena, Ulica bratov Učakar
108, Ljubljana, potni list, št. P00738093.
gnb‑232145
Zalokar Jos, Einspilerjeva ulica 20,
Ljubljana, potni list, št. P00433588.
gnb‑232120
Zupanič Danilo, Gradišča 122/d,
Cirkulane, potni list, št. P00669696, izdala
UE Ptuj. gnr‑231929
Žgajnar Janez, Ulica bratov Miklič
13, Ljubljana, potni list, št. P00608875.
gns‑232078
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Osebne izkaznice preklicujejo
Ahčan Marko, V Murglah 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000262464.
gnx‑232148
Akički Vladimir, Prvomajska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001838033.
gnb‑232070
Aksentiev Zdravko, Retnje 11, Križe,
osebno
izkaznico,
št.
000722029.
gnx‑231948
Arko Tomaž, Gorenje 96, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001109469. gny‑232047
Arnuga Iztok, Cesta XIV divizije 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001458496.
gns‑232128
Babič Ivanka, Stiplovškova ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001436880.
gnv‑232125
Bačnar Marko, Novovaška cesta 53,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001629135.
gnl‑231935
Basarič Niko, Pod Bukvami 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000478077.
gnw‑232099
Batis Angela, Japljeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000860181.
gny‑232147
Beber Ljubica, Dupleška cesta 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000398661.
gnp‑232131
Bečkei Mihail, Podgorska ulica 23,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000823294.
gnx‑232048
Bokan Boro, Herbersteinova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093963.
gnd‑232093
Bole Helena, Slovenčeva ulica 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000281766.
gnh‑232114
Bonin Miran, Nožed 16, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
001905070.
gnk‑231986
Bradarić Katalina, Tomšičeva cesta 13,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001734419.
gnn‑231933
Bregant Lev, Balinarska pot 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000205992.
gnb‑232095
Brumec Franc, Zg. Poljčane, Potrčeva
ulica 1, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001933343. gnq‑232005
Brumen Vladimir, Dobja vas 166,
Rijeka, osebno izkaznico, št. 000506523.
gno‑232057
Čavčić Sonja, Podbočje 27, Krško, osebno
izkaznico, št. 000723529. gnd‑231993
Dragičević Aleksander, Stojnci 46,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001660423.
gnt‑231927
Fatorič Neli, Seča 119, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001834578.
gnq‑232030
Feltrin Tomaž, Rožna ulica 2, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001237493.
gnr‑231954
Ferek Božidar, Poljanska cesta 10, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000114927.
gnk‑231936
Florjančič Roman, Kočno ob Ložnici 9,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001027761. gnr‑232004
Fridrih Ivan, Na zelenici 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 001980104. gng‑232015
Gaber Martina, Ob ribniku 61, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001458508.
gns‑232103

Gabrovšek Luka, Ramovševa ulica 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000265428.
gno‑232082
Gačić Savka, Bezenškova ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000470069.
gnk‑232161
Geisler Elvis, Betnavska ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000039524.
gnw‑232124
Geršak Savina, Mrvovo 17, Mežica,
osebno
izkaznico,
št.
000970348.
gnm‑232059
Golob Tevž, Pot pod Gradiščem 8,
Naklo, osebno izkaznico, št. 001258890.
gnw‑232024
Gričar Simona, Kamnogoriška cesta 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001071959.
gnl‑232110
Grošič Đulaga, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000815671.
gnx‑232073
Gruber Manuela, Preseka 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001355846.
gnr‑232054
Hojker Saša, Pražakova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001896663.
gnc‑232094
Horvat Martin, Liebknechtova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000119857.
gnp‑232106
Ivačič Alenka, Partizanska ulica 10,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001651427.
gng‑231965
Jagrič Natan, Dolenje Skopice 12,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001584729.
gnb‑232045
Jankovič David, Vrhovci, cesta X/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001525206.
gnv‑232050
Jeršin Jonatan, Vodmatska ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001834427.
gnn‑231983
Jug Milan, Agrokombinatska cesta 6C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000320982.
gnv‑232100
Kadunc Alojzija, Na brežini 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001931913.
gnx‑232123
Karijašević Zekerijah, runkova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001740794.
gnz‑232171
Katona Stanko, Veščica 38, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001107220.
gnw‑232074
Kavs Jožica, Žaga 110, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000012534. gnt‑232002
Kavs Miha, Žaga 110, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001779791. gnw‑231999
Kavs Tilen, Žaga 110, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001098045. gnv‑232000
Knap Petra, Log 28/c, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001183399. gnx‑231973
Kocijan Maja, Vrbje 80, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000393471. gni‑232063
Kovačev Ignjat, Ulica bratov Komel 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001011463.
gnl‑232085
Kovačič Marko, Martina Krpana ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001757401.
gnj‑231962
Krajnc Jožef, Vurberk 114, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001492995. gnz‑232121
Krdžalič Mirjana, Vrh nad Želimljami 19F,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001161056.
gnw‑231924
Kresnik Dejan, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001070024.
gnl‑231985
Križnić Zorica, Cesta II 23, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000502408. gnz‑231921
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Krpač Jožefa, Perzonali 30, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000445933.
gne‑231917
Kuhar Darja, Radež 13, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 001650895. gnh‑231989
Kukič Branislav, Adamičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000775206.
gne‑231992
Lavrič Kaja, Dobravšce 11, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001332057.
gnh‑231939
Lavrič Laura, Dobravšce 11, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001659356.
gng‑231940
Lavrič Sara, Dobravšce 11, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001332042.
gnf‑231941
Lavrič Sonja, Dobravšce 11, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000309374.
gnj‑231937
Lavrič Žan, Dobravšce 11, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001332015.
gni‑231938
Lednik Marija, Ozka ulica 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 000506724. gne‑232017
Likar Elvica, Smrekarjeva ulica 50, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001869812.
gnm‑231984
Lipanovič Nina, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001535481.
gng‑232090
Lorenci Gregor, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609305.
gnj‑232112
Majcen Jan, Ulica Veljka Vlahoviča 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001628855.
gno‑232107
Majcen Mira, Ulica Veljka Vlahoviča 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001628864.
gnm‑232109
Makuc Bojan, Zakraj 7/a, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000462931. gnx‑231998
Mali Matevž, Pržanjska ulica 10A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001970884.
gnc‑231994
Marinič Enej, Aškerčeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001054111.
gnk‑232136
Mašalin Valentina, Kebetova ulica 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000047013.
gnz‑231971
Matić Tomislav, Kardeljev trg 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000459196.
gnx‑231923
Matijaševič Miroslav, Milje 64, Visoko,
osebno
izkaznico,
št.
001133909.
gny‑231972
Mežnar Viktorija, Kresniški Vrh 32/b,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 000407329.
gnt‑232052
Mihevc Damjan, Cesta na Hudo 47,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000587968.
gny‑231947
Mlinarič Damjan, Titova cesta 7/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 01413539. gnt‑232127
Muhović Benher, Vojkova ulica 8,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000780880.
gnb‑232020
Novak Frančišek, Glavarjeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001908353.
gnu‑232001
Ogris Ljudmila, Letališka ulica 33,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000632008.
gnb‑231970
Onič Janko, Zgornja Voličina 91/h,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001588557. gnl‑231960
Pagon Nada, štefanova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001271103.
gnp‑231981
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Pariš Terezika, Pod vrbami 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000941057.
gnz‑232146
Paurič Tonček, Stanetinci 30, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000959837. gnk‑231961
Pavlovčič Miran, Korzika 15/a, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 001061480.
gnz‑231946
Pavlovič Stevan, Zoletova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001572868.
gnr‑232129
Peroša Majk, Nova vas nad Dragonjo 14,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
001520940. gno‑232032
Pogačar Dušan, Pot v dolino 41A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000679686.
gnt‑232077
Pok Franc, Bakovci, Cvetna ulica 7,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000267282. gny‑232072
Pop Ivanov Nastja, Goriška ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001312705.
gnm‑232134
Pošebal Ivanka, Podkraj 61, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000089342.
gnv‑231975
Povše Jurij, Sostrska cesta 9C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891838.
gne‑232092
Proj Gašper, Ulica Goce Delčeva 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000344655.
gnd‑232118
Prosen Zvonko, Suška cesta 25, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001051890.
gnc‑231944
Racman Sara, Valvazorjevo nabrežje 5,
Krško, osebno izkaznico, št. 001005454.
gnz‑231996
Rezar Nejc, Vrbje 80, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001899089. gng‑232065
Rojc Štremfelj Livija, Cvetkova cesta 7,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000460870.
gnt‑231952
Rudl Gašper, Spodnji kraj 41, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001964551.
gnn‑232058
Rupnik Andrej, Pavšičeva ulica 30,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001988390.
gnm‑231934
Segeri Tanja, Kocljeva ulica 7, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000996646.
gnv‑231925
Sklepič Miroslav, Slovenska ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001057708.
gnr‑232104
Smolič Bizilj Ana, Celovška cesta 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001725835.
gnh‑232064
Sotlar Franc, Jeze 11, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 000238681.
gnu‑232051
Sporiš Alen, Orehovec 42, Krško, osebno
izkaznico, št. 000973933. gng‑231990
Stipić Mile, Župančiči 4, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 000715897. gnj‑232037
Strašek Boštjan, Lava 7/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 001414679. gnf‑232016
Strašek Janko, Lava 7/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 001414698. gnm‑232009
Šbul Dejan, Černelavci, Liškova ulica
31, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000251384. gnu‑232076
Šetinc Simona, Rakovec 16, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
002005500.
gnz‑232046
Škrajnar Danijela Olga, Privoz 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001387614.
gnz‑232021
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Šmon Matevž, Mislinjska Dobrava 7,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001779190. gnp‑232056
Šrot Monika, Kozlovičeva ulica 27,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001887928. gnh‑232039
Štesl Marija, Renkovci 82/b, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001222491.
gnq‑231930
Šubic Ciani Zorka, Rimska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001953794.
gnf‑231966
Šuštar Vida, Vojkova cesta 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000073624.
gnd‑232018
Teraš Diana Maria, Pečinska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001687050.
gny‑232022
Tusulin
Marko,
Zgornje
Hoče
16/a, Hoče, osebno izkaznico, št. 001437228.
gno‑232132
Verbič Ema, Židovska ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000270376.
gnk‑232111
Verdnik Martin, Zeče 10, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000671558.
gnu‑231926
Veselič Daliborka, Preglov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001748956.
gni‑231963
Vidmar Vnuk Marjeta, Scopolijeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001085899.
gni‑232088
Vnuk Melanie, Bakovci, Mali Bakovci
60, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001853527. gnz‑232071
Volčanšek Mojca, Papirniška ulica 17,
Krško, osebno izkaznico, št. 001224857.
gnb‑231995
Voler Ivan, Lovska ulica 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001523824.
gne‑232142
Witmajer Maja, Leskovca 15, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001839197.
gns‑232053
Zakršnik Miha, Log 76, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001381646. gnn‑232008
Zavrl Katja, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000501064.
gnv‑232075
Zelenko Antonija, Spodnji Jakobski Dol
43/b, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
000168858. gnb‑231945
Zlobec Lukič Jaša, Vilharjeva ulca 9, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000391786.
gns‑232028
Zor Marjeta, Zariška ulica 25, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000434081. gnw‑231974
Zupan Blaž, Brezje pri Grosupljem 90,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000983416.
gnu‑231976
Zver Gašper, Prečna ulica 4, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001870730. gnc‑232019
Zvonar Marija, Dominkuševa ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000611896.
gnc‑232119
Žagar Alenka, Gerbičeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000355110.
gnk‑232061

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aksentiev Zdravko, Retnje 11, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001780104, reg. št. 7976, izdala UE Tržič.
gnw‑231949

Alkhatib Junes Andrej, Ob sotočju 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002082823, reg. št. 159544, izdala UE
Ljubljana. gnr‑232154
Bajrović Bahtijar, Kajuhova 36, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2110724, reg. št. 24049. gnu‑232176
Bedok Anita, Istrska cesta 107, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000053477, izdala UE Izola.
gnj‑231987
Benić Mladen, Vena Pilona 5, Koper –
Capodistria, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 71/2006.
gnn‑232183
Bergant Janez, Spodnje Gorje 223,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 3067414, reg. št. 23383.
gnv‑232175
Bradaškja Radko, Dvorjane 29/g,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001644009, reg. št. 93368, izdala UE
Maribor. gnn‑232083
Bukovšek Vili, Cesta pod Rifnikom 7,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002187342, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc‑231919
Bulj Nataša, Ulica IX korpusa 28, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 47607, reg. št. 11055, izdala UE Izola.
gni‑231988
Cemič Zdenka, Hrib 3, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7803, izdala
UE Črnomelj. gnf‑231916
Gaber Martina, Ob ribniku 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1222398, reg. št. 112901, izdala UE Maribor.
gnq‑232080
Gačić Savka, Bezenškova ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. C,CE,D1,F,G,H,
št. S 001562329, reg. št. 22593, izdala UE
Celje. gnd‑232168
Glavič Zvonko, Horjulska cesta 106,
Dobrova,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001609175, reg. št.
57215, izdala UE Ljubljana. gnm‑232034
Grdović Elvis, Zgornje Škofije 38/b,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001217185, izdala UE Koper. gnn‑232033
Hauptman Manica, Koroška cesta 77,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001937403, reg. št.
100520, izdala UE Maribor. gnp‑232081
Hoxhaj Zenun, Otiški vrh 142, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3038608, reg. št. 7669, izdala
UE Dravograd. gnt‑231977
Hribar Jožica, Šmartno 35, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
895246, reg. št. 5509, izdala UE Kamnik.
gnr‑231979
Hrovat Bernarda, Riklijeva cesta 2,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1618617, reg. št. 20973. gnq‑232180
Iglar Tatjana, Zgornji Boč 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001255423, reg. št. 8717, izdala UE Ruše.
gno‑231982
Janžič Janez, Veliko Tinje 40, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 002134223, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnt‑232031
Kajina Stanko, Stari trg 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002150341, izdala UE Velenje.
gnb‑231920
Kopmajer Bojan, Dobja vas 180, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
BGH, št. S 003052824, reg. št. 16262, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnl‑232060
Kupnik Andrej, Sv. Primož na Pohorju 55,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1511963, reg. št. 10417, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnv‑232025
Lah Mitja, Spodnja Gorica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,G,H, št.
S 003073216, reg. št. 95059, izdala UE
Maribor. gnj‑232087
Lipuš Anton, Vinogradna cesta 1,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000109758, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnr‑232029
Močnik Krumar Dunja, Krallova ulica 17,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001320131, izdala UE Novo mesto.
gnd‑232043
Muhović Benher, Vojkova ulica 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. S 001585875, reg. št. 8322,
izdala UE Postojna. gnx‑232023
Partlič Ljubomir, Pekre, Gačnikova ulica
16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B,BE,C,CE,G,H, št. S 001739811,
reg. št. 44468, izdala UE Maribor.
gnt‑232102
Planjšek Joško, Panonska ulica 5/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000871927, reg. št. 2274, izdala UE
Maribor. gnr‑232079
Prelog Jožef, Adamičeva ulica 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000649602, izdala UE Novo mesto.
gnf‑232041
Prijatelj Marija, Peričeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. A 0700365252 – nemško dovolenje.
gnh‑232014
Pristovšek Anja, Tomšičeva ulica2,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002013937, izdala UE Žalec.
gno‑231932
Sattler Denis, Levstikova ulica 3,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001529154, reg. št. 21401, izdala UE
Slovenska Bistrica. m‑787
Sečnik Nina, Butajnova 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002138416, reg. št. 257025, izdala UE
Ljubljana. gnp‑232035
Stipić Mile, Župančiči 4, Šmarje, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 001650820,
izdala UE Koper. gnk‑232036
Škrjanc Marija, Britof 142, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 599867, reg. št.
25846, izdala UE Kranj. gnl‑232185
Štesl Marija, Renkovci 82/b, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001769363, izdala UE Lendava.
gnp‑231931
Tišler Žiga, Planina 74, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1624388, reg. št.
52031, izdala UE Kranj. gnq‑231905
Tjukajev David, Koroška cesta 59, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2197480, reg. št. 11566, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnu‑232026
Tusulin Marko, Zgornje Hoče 16/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 003047266, reg. št. 126432, izdala UE
Maribor. gnz‑232096
Varga Nataša, Reka 27, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001310372,
izdala UE Idrija. gnu‑231951
Veber Miha, Ipavčeva ulica 13, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564035, izdala UE Žalec. gnh‑232189

Zavarovalne police preklicujejo
Luštek Tomaž, Ljubljanska cesta
104, Domžale, zavarovalno polico, št.
00101886314 in kako št. 00201093962,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl‑232010
Sluga Rajko, Cesta Ceneta Štuparja
48, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40
389835, izdala zavarovalnica TILIA d.d.
gnn‑232158
Sojar Mojca, Cesta Dolomitskega odreda
44, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 367047,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj‑232012
Tahiraj Abedin, Kneza Koclja 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. 356127, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. m‑783
Tomić Mario, Zelena 4, Hoče, zavarovalno
polico, št. AK 00201093749, AO 00101
900777, ZK 0641054, izdala zavarovalnica
SLOVENICA d.d. m‑78 0 780
Trgalović Mustafa, Ob gozdu 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 400358519, izdala
zavarovalnica TILIA d.d. m‑782

Spričevala preklicujejo
Accetto Sonja, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik ŠCL, izdano
leta 2001. gnu‑232155
Balant Bogdan, Grumova cesta 10,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Srenje tehnične šole Šiška, izdano
leta 1995. gns‑231953
Bogovič Valerija, Pečice 5/d, Podsreda,
spričevalo 4. letnik Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gny‑232172
Cvilak Manuela, Malečnik 183, Maribor,
indeks, št. 93501166, Fakulteta za strojništvo
Maribor. m‑788
Česen Vanja, Velesovo 50, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ
Osnovna šola Davorin Jenko. gnp‑232181
Čoh Darja, Kostanjevec 71, Zgornja
Ložnica, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1987. m‑785
Djorem Sanja, Tisnikarjeva ulica 20,
Ljubljana, indeks, št. 21050944, Fakulteta
za družbene vede leto izdaje 2005.
gni‑232013
Ekart Marko, Borova vas 15, Maribor,
spričevalo 2. letnik Srednje gradbene šole
Maribor – smer tehnična gimnazija, izdano
leta 2004. m‑772
Fekonja Anita, Žerjav 64, Črna na
Koroškem, spričevalo 3. letnik Srednje
trgovske šole – smer prodajalec.
gnh‑231914
Hojnik Maja, Sevec 11, Zgornja Ložnica,
preklic spričevala o poklicni maturi in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole v
Slovenski Bistrici, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 85/2005. m‑774
Jakopič Valerija, Spodnji kraj 24,
Prevalje, spričevalo 3. letnik Srednje
strokovne zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gno‑232182
Janjić Kaja, Cankarjev trg 3/a, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Vzgojiteljske srednje
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2003. gng‑232194
Jerin Franci, Moravče pri Gabrovki
108, Gabrovka, spričevalo o končani OŠ
Osnovna šola Šmartno pri Litiji, izdano leta
1970/71. gnp‑232006
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Ketiš Hemonio, Šolska ulica 16/a, Ruše,
izkaz OŠ Selnica ob Dravi od leta 1986 –
1994. m‑784
Klampter Sandro, Visoko 49, Visoko,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne
obutvene in gumarske šole Kranj – smer
frizer, izdano leta 2000. gnw‑232174
Kurent Andrej, Ciril Metodov trg 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gno‑232157
Maček Majda, Držon vrh 15, Zgornja Velka,
spričevalo 3. in 4. letnik Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1983,1984. m‑776
Marko Klavdija, Veliki Boč 31, Duh na
Ostrem Vrhu, spričevalo 2. letnik Živilske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑778
Meglič Uroš, Lom pod Storžičem 2,
Tržič, spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj.
gns‑232178
Pal Damir, Pohorska cesta 37, Vuzenica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola za
gostinstvo in turizem Maribor – smer gostinski
tehnik, izdano leta 1999. m‑775
Petrovčič Matej, Jamnica 13/a, Logatec,
indeks, št. 42022709, Akademija za likovno
umetnost v Ljubljani leto izdaje 2001.
gnt‑231906
Pokorn Matevž, Kidričeva ulica 18, Nova
Gorica, indeks, št. 23050180, Fakulteta za
strojništvo leto izdaje 2005. gnl‑232164
Potočnik Albina, Breznica 2, Prevalje, o
končani šoli SŠ Muta, leto 2006. gni‑232188
Predalič Meta, Prečna pot 2, Grosuplje,
spričevalo 1. letnik Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2001/2002.
gnp‑231956
Radunić Dejan, Cesta na Golico 1,
Jesenice, indeks, št. 04033660 in študentsko
izkaznico št. 04033660, Fakulteta za upravo
leto izdaje 2003. gng‑232144
Ramuta Jure, Pod gradom 24, 1351 –
Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 23050357,
Fakulteta za strojništvo leto izdaje 2005.
gng‑232165
Repnik Jerneja, Šmartno 176/a, 2338
– Šmartno, spričevalo Srednje tekstilne šole
Muta – smer šivilja-krojač. gnj‑231912
Rožič Franci, Cesta 24. junija 66,
Ljubljana, diplomo Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdana leta 1986. gnb‑232170
Sedmak Janez, Pivška ulica 6, Postojna,
obvestilo o uspehu pri maturi ter 5. letnik
Srednje šole Srečka Kosovela Ljubljana.
gnx‑232098
Seršen Popović Nataša, Linhartova cesta
94, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana,
izdano leta 2006. gnl‑231910
Stranjak Robert, Notranjska cesta 24,
Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1998. gng‑232190
Zorčič Damir, Polje, Cesta XXXII/1,
Ljubljana-Polje,
maturitetno
spričevalo
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo v Ljubljani. gnc‑232169
Žižek Sergej, Koželjskega ulica 6, Velenje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 2006. gnk‑231911
Žnidaršič Urban, Šegova ulica 8, Novo
mesto, spričevalo Srednje gradbene in lesne
šole Novo mesto, izdano leta 2000 in 2001.
gno‑232186

Ostale listine preklicujejo
Alibašić Senad, Trubarjeva 42, Ljubljana,
delovno knjižico. gns‑232003
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Bembič Aljoša, Kocjančičeva 7, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gni‑231913
Besednjak Aleksander, Pražakova ulica
20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20040462, Pravna fakulteta. gni‑232163
Brulc
Jani,
Dolenji
Maharovec
12, Šentjernej, študentsko izkaznico,
št. 18030636, izdala FF v Ljubljani.
gnf‑232191
Čulibrk Daliborka, Ulica Luke Svetca 1,
Litija, delovno knjižico. gnx‑232173
Držaj Bojan s.p., Rogozniška cesta
33, Ptuj, dovolilnico, št. H013975 398/09,
izdana za cestni transport v Kazakhstan.
gnd‑231918
Ficko Andrej, Gornji Črnci 13, Cankova,
dveh študentskih izkaznic in dveh indeksov
pod vpisno številko 61181416 za študijske
programe Geografija in sociologija – redni
študij ter Računalništvo in proizvodnotehnična vzgoja – izredni študij na Pedagoški
fakulteti Maribor. gnd‑232193
Gale Dunja, Bevke 34, Vrhnika, delovno
knjižico. gnc‑231969
Idzig Tina, Poštni vrh 16, Logatec, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo
in turizem v Ljubljani. gne‑232192
Knific Mehtretter Helena, Poklukarjeva
ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico.
gnk‑232011
Kočevar Manca, Smelijevo naselje 35,
Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št.
21040417, Fakulteta za družbene vede.
gne‑232167
Kordić Alice, Ulica bratov Greifov 8,
Maribor, delovno knjižico. m‑779
Kuhanec Andrej, Avgustinčičeva ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv‑231950
Ljubec Lidija, Zgornja Voličina 12,
Voličina, delovno knjižico. m‑781
Lovenjak Marija, Puževci 33, Bodonci,
delovna knjižica z serijsko št. 15553 ter z
registrsko številko 17853, izdana dne 17. 1.
1973 v Murski Soboti. gnj‑232187
Marjanovič Nataša, Hrib-Loški potok
79/a, Loški Potok, študentsko izkaznico,
št. 01003051, Pedagoška fakulteta.
gnf‑232166
Murkovič Dušanka, Mala vas 30,
Gorišnica, delovno knjižico. gnm‑232184
Nemanič Tina, Božakovo 26, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 01004068,
Pedagoška fakulteta. gnr‑231908
PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj, licenco za opravljanje prevozov stvari,
št. GE 001436/00595 za vozilo z reg. št.
MB 38-31R, tip vozila SPRINTER 412-D.
gny‑231922
Pogorevc Jasna, Stantetova ulica 7,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 04034377,
Fakulteta za upravo. gno‑232007
Prelec Ksenija, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, delovno knjižico. gno‑231957
Primorac Vesna, Lendavska ulica
25/b, Murska Sobota, 6 delnic CAVT Murska
Sobota, vpisane pod zaporedno številko
9721. gnt‑232177
Pustoslemšek Jože, Tirosek 66, Gornji
grad, delovno knjižico, reg. št. 8550, ser.št.
30984, izdala UE Mozirje. gng‑231915
Radelj Katja, Spodnje Brezovo 10, Višnja
Gora, študentsko izkaznico, št. 25675,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnv‑232150
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico javnega uslužbenca Jožefa Šiftarja, zap. št. 1603, izdano dne 2. 4. 2002.
Ob-23206/06
Rupar Matevž, Begunje pri Cerknici 7,
Begunje pri Cerknici, študentsko izkaznico,
št. 71050562, Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gnn‑231958
Sinigoj Rahela, Za povrtmi 2, Šmartno
pri Litiji, študentsko izkaznico, št. 01098324,
Pedagoška fakulteta. gnm‑231909
Ščavničar Ana, Titova 18, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 41200079, izdala
medicinska fakulteta v Ljubljani. gnm‑232159

Šket Hana, Maroltova 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21041507, izdala
FDV v Ljubljani. gnw‑232049
Škrila Bojana, Njiverce ob železnici
6, Kidričevo, študentsko izkaznico, št.
61165115, PF Maribor. m‑786
Škrobar Mitja, Šentjane 69, Portorož
– Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03-345/1993 z dne 10. 6. 1993.
gnr‑232179
Škufca Franc, Mali vrh pri Šmarju 85/a,
Šmarje-SAP, orožni list, št. OL 33399 – za lov
in št. OL 33400 – za varnost. gne‑232117
Zavernik Petra, Heroja Tomšiča 4,
Maribor, delovno knjižico. m‑777
Žerjav Klemen, Molkov trg 5, Borovnica,
študentsko izkaznico, št. 64030208,
Fakulteta za elektrotehniko. gns‑232153

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javna naročila male vrednosti
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Prisilne poravnave, stečaji in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Ostale listine preklicujejo
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6677
6677
6677
6678
6678
6693
6710
6730
6730
6730
6732
6732
6736
6740
6743
6743
6745
6745
6746
6746
6757
6758
6762
6765
6766
6766
6767
6768
6770
6771
6772
6772
6772
6773
6775
6775
6775
6776
6776
6777
6778
6779
6779
6779
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